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III. 
Onnoodige uitgiften. 

De heer A. H. M. Colen uit Breda hield een voordracht over 
onnoodige uitgiften, die als volgt luidde : 

Het zij mij vergund voor dit hoogst belangrijke onderwerp 
eenige oogenblikken uwe aandacht te vragen. Wat zijn »onnoodige« 
uitgiften ? Voor mij zijn dat zegels, die vervaardigd werden niet 
met het uitsluitend doel het postverkeer te dienen. In dit betoog 
wil ik in korte trekken eenige groepen aanduiden, waarbij derge
lijke zegels veelvuldig voorkomen, 

Tot ongeveer 1890 hadden de uitgiften alleen plaats, wanneer 
het postverkeer daaraan werkelijk behoefte had. In deze periode 
zal men althans tevergeefs zoeken naar Jubileums-, Herdenkings-
of Weldadigheidszegels, waarvan de uitgifte door een speculatief 
of charitatief doel werd veroorzaakt. Na dien tijd is men echter 
den postzegel gaan gebruiken om groote gebeurtenissen en be
roemde mannen te herdenken. Op zich zelf lijkt dit een pracht-
idee. Het kleine papiertje, dat overal verspreid wordt, laat immers 
de heele wereld meeleven met het feit, dat in het land zelf fees
telijk herdacht wordt. 

De eerste herinneringszegel was echter geen speciaal daarvoor 
gefabriceerd zegel, maar een opdruk. In 1891 werd de 2 cent 
rose van Hongkong écx nitgihe 1882 voorzien van een vierregeligen 
opdruk 1841 

Hong Kong 
Jubilee 

1891 
ter herinnering, dat vijftig jaar tevoren de stad in Engelsche 
handen was overgegaan. Het zegel bleef slechts drie dagen in koers. 

Het jaar daarop volgde Paraguay. De 10 centavos lila van 1892 
kreeg in ovaal den opdruk 
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dit ter herdenking, dat Columbus 4oo jaar te voren Amerika had 
ontdekt. 

Men ziet dus dat oorspronkelijk één enkel zegel uit een in 
omloop zijnde serie door .een opdruk tot herinneringszegel werd 
verheven en men gebruikte hiervoor zeer terecht een der meest 
courante waarden. 

Weldra ging men er echter toe over om speciale herdenkings
zegels uit te geven, waarbij het zegelbeeld in de plaats trad van 
den opdruk. Het idee kwam natuurlijk uit het land der onbe
grensde mogelijkheden. In niet minder dan 16 verschillende 
tafereelen werd de gebeurtenis van 1492 voor de oogen der ver
baasde wereld opgevoerd. De waarde liep van i cent tot 5 dollar. 

Daarna heeft het euvel zich snel verspreid. De series werden 
steeds grooter en de «gelegenheden« die door nieuwe uitgiften 
herdacht moesten worden, steeds gezochter. Zij schijnen er soms 
met de haren bijgesleept. Terwijl men aanvankelijk een wereld
gebeurtenis als de ontdekking van Amerika waardig keurde om 
door herinneringszegels gevierd te worden, koos men daarvoor 
later gebeurtenissen, die maar slecht met de daad van Columbus 
gelijk te stellen zijn. Slechts enkele voorbeeldenhiervan. Een tentoon
stelling (/4«to(;r/>^« 1894, Brussel i?ic)6, Parijs i925)eentroepenrevue 
(Japan 1906) de inwijding van een nieuw postkantoor (/"^r» 1898, 
sportgebeurtenissen zooals de OVqm-piiche. s\>t\exi (Antwerpen 1920) 
Parijs 1924) e. d. gaven de Staten genoegzame aanleiding tot de 
uitgifte van kleinere of grootere series gelegenheidszegels. 

In de laatste jaren is men er zelfs toe overgegaan dergelijke 
zegels niet meer op de gewone wijze aan de loketten verkrijgbaar 
te stellen. Ik moge in dit verband wijzen op vele tentoonstelling
zegels, zooals die van Brussel, 1921, Luxemburg 1922, Den Haag 
1924 en Parijs 1925, waarvan slechts een beperkt aantal op vertoon 
van entreekaart te verkrijgen was. De kroon in deze spant België 
met zijn in 1925 uitgegeven epaulettenserie ter herdenking dat 
het 't jaar te voren 75 jaar geleden was dat de eerste postzegel 
aldaar het levenslicht aanschouwde. Op inschrijving verkocht! 
Een volgende maal brengt men ze in publieke veiling en gunt 
ze aan den hoogsten bieder. Ik durf beweren dat zulke zegels 
verzamelaarsplaatjes zijn en 't is onzin ons goede geld daaraan 
uit te geven ! 

Wat de Jubilea betreft, gebruikte men niet altijd afgesloten 
tijdperken als een of meer eeuwen, om herdenkingszegels uit te 

feven. Het meest sprekende voorbeeld daarvan vindt men bij 
Iruguay waar in 1908 een serie van 3 Jubileumzegels verscheen 

ter gelegenheid zijner 83-jarige onafhankelijkheid! Wanneer zoo 
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iets navolging vond, zou de jaarlijksche postzegelstroom verhonderd
voudigd worden. 

In dezelfde mate als de aanleiding gezochter werd, nam de 
grootte der series toe. Geloofde men aanvankelijk het heugelijke 
feit door een of enkele zegels waardig genoeg te herdenken, zoo 
vond men later dat de herinnering des te «waardiger« werd gevierd 
als men de Jubileumseries tot de hoogste waarden uitstrekte. Bij 
den philatelistischen groothandelaar Portugal vindt men daarvan 
voorbeelden te over. in 1894 13 zegels van Hendrik de Zeevaarder ; 
het jaar daarop 15 Antoniuszegels. Beide series tot 1000 reis. In 1924 
31 Camoëns en in 1925 evenzoo vele Branco zegels, beide met 20 
Escudos als hoogste waarde. En last not least hebben wij onze 
beide Jubileumseries van 1913 en 1923. 

Een andere goocheltoer paste Denemarken toe met de Christia'an-
zegels in blokstukken, waardoor men de Philatelisten in de 
gelegenheid stelde zich twaalf in plaats van drie zegels aan te 
schaffen. 

De vergrootende trap leverde Bolivia met zijn Zonnepoort 
uitgifte waarbij men uit vijf exemplaren der zes eerste waarden 
en één van elk der andere, dus in totaal 43 zegels, een afbeelding 
der Zonnepoort met en benevens de Boliviaansche vlag kon ver
krijgen. Wat zal dat een prachtige bladzijde in onze albums worden! 

Ook lijkt het overdreven om voor elke kolonie een aparte 
Jubileumserie uit te geven. We mogen den hemel danken dat 
ons land niet evenveel koloniën bezit als h\. Enoeland. Dan zou 
het in 1923 wellicht niet bij 4 Jubileumseries gebleven zijn. En 
hoeveel 5 guldenzegels Curasao en Suriname zouden werkelijk 
voor het gewone postverkeer gediend hebben ? 

Nog een voorbeeld van zuiver speculatieve zegels vindt men 
in de Poolserie van Noorwegen, waarvan de gedeeltelijke opbrengst 
aan Amundsens expeditie ten goede moest komen. De Philate
listenclub te Oslo veroordeelt deze zegels als »onnoodig« in een 
schrijven, waarin gezegd wordt dat het Postbestuur tegen de uitgifte 
protesteerde, maar . . . . de regeering wilde dat buitenkansje niet 
missen. 

Dat is het juist waarom de pogingen der Philatelisten,.die 
ijveren voor beperking der gelegenheidsuitgiften zoovaak schip
breuk lijden. Het financieele voordeel gaat ook bij de meeste 
postbesturen boven het philatelistisch belang. Kleine series van 
maximaal drie zegels in de meest courante waarden (voor ons land 
b V. 2, 7'/2 en 10 cent) dat moet het standaard type worden. , 

Ook zou bij vele «gelegenheden« van minderen rang met de 
stempelmachine heel wat te bereiken zijn, maar dat brengt natuurlijk 
geen geld in het laadje 

Een bijzondere reputatie hebben zich in de laatste jaren de 
weldadigheidszegels verworven. Wij philatelisten worden nogeens 
de grootste weldoeners der menschheid. Waarvoor hebben wij onze 
vrijwillige bijdragen al niet geofferd! Oorlogsellende hebben we 
helpen verzachten (Roode Kruis, weduwen- en weezen zegels) Aan 
de kunst hebben wij ons hart verpand (Oostenrijksche toonkunste-
naarsserie 1922, Tooropzegels '23). Voor delijdende jeugd strijden 
we (Zwitsersche Pro Juventutes, Kinderzegels 192+en '25). Sport-
feesten hebben we doen slagen (Hongarije 1925). Rampen helpen 
we lenigen (België Watersnood 1926). Wij verzamelaars zijn edele 
menschen en de nood der wereld zal nooit tevergeefs een beroep 
op ons doen, als men ons maar helpt aan nieuwe zegeltjes voor 
ons dierbaar album. 

In Portugal kent men zelfs de verplichte weldadigheid. Wanneer 
men daar op 8 of 9 April van 't vorige jaar een brief postte 
moest deze boven het gewone port voorzien zijn van een zegel 
van 10 centavos-blauw, rood, bruin o< groen naar verkiezing, 
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de betrekkingen der 
in dén grooten oorlog gesneuvelde soldaten. Bleef men ingebreke 
dan kreeg men toch een aardige philatelistische verrassing in den 
vorm van een speciaal portzegel van 20 centavos. 

W e mogen ons gelukkig achten, dat in eigen land die over
vloed voorkomen is. Wij behoeven maar eens per Jaar omtrent 
het schoone Kerstfeest onze milddadige gevoelens in klinkende 
munt te uiten. Waaraan danken we het dat wij gespaard zijn 
gebleven voor Borculo en Watersnoodzegels ? Is niet het schit
terendste bewijs geleverd dat men in Nederland niet de porte-
monnaie van den verzamelaar noodig heeft om groote rampen 
te lenigen ? 

Tot de »onnoodige« zegels behooren m.i. ook vele der hooge 
waarden zoowel van de gewone als der gelegenheidsuitgiften. 
Wanneer men de statistieken nagaat zou blijken dat dergelijke 
zegels toch vrij dikwijls gebezigd worden, maar hoeveel procent 

van die gebruikte exemplaren zou er overblijven als we er eens 
- afrekenden alle die door handelaars en verzamelaars expresselijk 

gebruikt zijn, of waarvan het gebruik door hen bevorderd is ? 
Hiertoe mogen we rekenen onze beide 10 guldenzegels, de ponds
waarden van Engeland en b.v. de Kenia uitgifte 1922, waarvan 
de hoogste waarde £ 50 is. Het bestaan der hooge waarden in 
de Engelsche koloniën moge als Revenue zegels te verdedigen 
zijn, maar wanneer ze alleen als zoodanig dienst doen dat men 
dan het woord »Postage« weglaat en er fiskaalzegels van maakt. 

Men kan zich voorstellen, dat zulke hoogwaardige zegels in het 
moederland en in belangrijke koloniën nuttig zijn, maar of het 
ook noodig is geheele series tot de hoogste waarden uit te geven 
voor de meest onbeduidende bezi t t ingen? Vóór 1923 hadden 
Curasao, Suriname en zelfs ons groote rijke Indië blijkbaar geen 
behoefte aan een 5 guldenzegel, toch moesten de Jubileumseries 
ook voor ons West-Indië even hoog loopen als in Nederland ie\i. 
Wat een geluk dat men hier tot het inzicht gekomen was, dat 
een 10 guldenzegel geen reden van bestaan had. Wellicht konden 
de philatelisten dan na de fameuze crematie vier kunstmatige 
rariteiten méér verzamelen. 

Als gevolg van de incourantheid der hooge waarden zijn de 
restantopdrukken ontstaan. Daaraan danken we immers de f2.50 
opdrukken van onze 10 guldenzegels. Dat dergelijke opdrukmani-
pulaties de vervalsching in de hand werken hebben we nog 
kortgeleden uit Parijs kunnen vernemen. 

De korte koerstermijn van vele gelegenheidszegels geeft eveneens 
aanleiding tot het maken van opdrukken. Onze drie de Ruyter-
zegels van V'2—i en 2V2 cent (een ideale gelegenheidsserie) werden 
immers herschapen in een volledige serie van 13 /ör/zegels van 
y^ cent tot I gulden toe ! 

De laatste jaren heeft de opdrukmanie in ons vaderland hoogtij 
gevierd en de climax is zeker bereikt in onze berucht^ porten 
van II op 22H en van 15 op 1714 cent. Van de noodzakelijkheid 
van het bestaan dezer laatste zegels zal ieder uwer wel overtuigd zijn. 

De kwaal blijkt bovendien besmettelijk. Men zie de drie 12V2 
cent opdrukken van Suriname, welke -zich evenmin in een vlek-
kelooze reputatie mogen verheugen. 

Dergelijke provisorische opdrukken kunnen ook ontstaan door 
wijziging der posttarieven of ten gevolge van de geboorte van 
nieuwe Staten. In het eerste geval lijkt mij het bestaan niet ge
wettigd, wanneer de tariefswijziging lang genoeg voorzien is, 
zoodat het nieuwe zegel gemakkelijk op tijd klaar had kunnen 
zijn De Duitsche inflatie opdrukken staan voor mij philatelistisch 
hooger dan onze eendagsvlieg 3 cent op i gulden port. De eerste 
toch zijn uit de noodzakelijkheid geboren en hebben zeer zeker 
geschiedkundige waarde, terwijl de laatste een zuivere restant-
opdruk is. 

Ook kunnen we niet zeggen dat een staat, die begint met alle 
zegels, die op de postkantoren gevonden worden, te overdrukken, 
philatelistisch hoog staat. Zoo Dezit Yougo Shmiè', b.v. meer dan 
honderd opdrukken op zegels van Bosnië en Hongarije. 

Een variatie op hetzelfde thema kent men nog in Portugal. 
Deze staat lanceerde in 1925 de bekende Pombalserie 3 frankeer-
en 3 portzegels. Of dit nog niet genoeg was ? Blijkbaar niet, want 
door middel van een opdruk maakte men dezelfde gelegenheids
serie gangbaar voor de koloniën : Angola, Azoren, Kaap Verde, 
Portugeesch Guinea, Portugeesch Indië, Macao, Madeiras, Mozam
bique, St. Thomas en Principe en Timor. Italië heeft het kunstje 
afgekeken getuige de Franciscuszegels overdrukt met Erythrea, 
Somaliland, Tripolitania en Cirenaica. 

Dit zelfde land heeft ons bovendien gelukkig gemaakt met zijn 
reclame wanproducten. Van minder algemeene bekendheid is 
misschien de 6 exemplaren tellende serie die Costa Rica in 1922 
uitgaf. Daarop prijkt het silhouet van een koffiebaal met het 
inschrift >Café de Costa Rica«. Had onze brave Droogstoppel dat 
mogen beleven, hij had er ongetwijfeld een strook aan laten 
bevestigen m e t : Last en Co. 

Makelaars in koffie 
Lauriergracht N*. 37. 

De vloed van »onnoodige« zegels, die jaarlijks over de wereld 
komt, in te dammen, moet het streven zijn van ieder volbloed 
philatelist. Maar wat vermag ieder onzer persoonlijk, wat vermag 
onze vereeniging, ja zelfs onze Bond tegen de kwaal die de meer
derheid der Postbesturen schijnt aangetast te hebben ? 

Een internationale philatelistenbond die alle landen omvat kan 
alleen machtig genoeg zijn om de staten er toe te brengen bij 
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de uitgifte van nieuwe zegels alleen rekening te houden met de 
behoeften van het postverkeer. Dat te bereiken is een ideaal, 
waaraan elk waar philatelist gaarne zijn beste krachten zal wijden. 

» « 
* 

Beperkt verzamelen. 
De heer A. J. Jacobs, Breda, was de laatste redenaar met de 

volgende voordracht : 
Zooals U uit het laatste Maandblad reeds vernomen hebt, is de 

lezing, die ik nu voor U ga houden, getiteld : Beperkt verzamelen, 
doch ik had ze evengoed kunnen aankondigen m e t : Algemeen 
en beperkt verzamelen, omdat voor eene goede belichting van 
het laatste, het eerste niet verzwegen kan worden. 

Dames en beeren, ofschoon we alle nog jong van harte zijn, 
zou ik toch de ouderen in ons midden graag even in gedachten 
willen terugplaatsen naar de jaren, die ruim een kwarteeuw achter 
ons liggen. Toen werd er geheel anders verzameld dan thans, toen 
werd nog niet zoo zeer gelet op kleurverschillen, typen, tandingen 
enz., ofschoon ze van meerdere zegels al bekend waren ; iedere 
verzamelaar was blij, met wat hij had. en met wat hij kreeg; blij 
wanneer hij een leeg vakje in z'n album kon vullen ; van hoe 
verder weg het zegel kwam, hoe waardevoller het was; en kwam 
er dan ook al eens een plakzegel of een locale.stadspostzegel in 
de verzameling voor, nu j a ! dat verhoogde het genot en schaden 
deed het tenminste niet. 

Doch toen reeds ging aan het verder schrijden der jaren eene 
vermeerdering van het aantal zegels gepaard ; voor de nieuwere 
uitgaven was in de albums geen plaats, maar men wist zich te 
behelpen met een blanco blad papier erin vast te maken, of zij, 
die toen reeds een losbladig album bezaten, konden bij de uitgevers 
aanvuUingsbladen bestellen, en hielden zóó hunne albums längeren 
tijd gecompleteerd. Maar ook hiermede kon men toch niet tot in 
het oneindige doorgaan, omdat tenslotte de band ééns was volge
perst. Men moest al eene buitengewone groote gave van netheid 
bezitten, om er niet toe over te gaan, de nieuwere zegels buiten
lijns te plakken, en te voorkomen, dat de vroegere practische 
volgorde niet in een chaos overging. 

In den loop der jaren heeft men echter gaan inzien dat post
zegels verzamelen nog iets anders is dan het vullen van ledige 
vellen met zegels. Men kwam ertoe om twee zegels van hetzelfde 
maaksel, doch waarvan het eene i4 bij 13's , en het andere 13 
getand was (Denemarken 1875/79) als twee verschillende zegels 
te catalogiseeren; evenzoo ging het met zegels die donker en 
lichtgroen gekleurd waren (Straits Settlements 1905). Men bestu
deerde de zegels met loupe, tandingmeter, v/atermerkzoeker enz ; 
men telde bij de schakels op de portzegels van ons land en onze 
koloniën 4 verschillende aantal'en ; men ontdekte dat de ster 
op het violette 2''2 d. zegel van NewSouihWales (1897) zoowel 
met 12, als met 16 stralen voorkwam; dat het midden gedeelte 
van den diadeem, die het hoofd van Koningin Victoria siert op 
de Seychellenzegels van 1890 geschaduwd en ongeschaduwd 
geteekend was, dat er zegels bestonden, gedrukt op dun en op 
dik papier {België 1857/61); de vorschers hielden niet op, zij 
onderzochten opdrukken, vergeleken echte zegels met nä en proef
drukken, en telkens kwamen zij met nieuwe vondsten als steendruk 
en koperdruk (Guatemala 1886/87); het zou te ver voeren om 
alle bestaande verschillen hier te memoreeren, maar dit staat 
vast : De Wetenschap heeft zich aan de Philatelie vastgeklampt, 
maar met dit verschrikkelijk gevolg, dat het aantal te verzamelen 
zegels, gezien deze talrijke verschillen, met duizenden werd ver
meerderd. Hierbij schaarde zich, sedert het uitbreken van den 
wereldoorlog, nog een heirleger van nieuwe zegels, waarvan zoowel 
het aantal nieuwgevormde staten, als de landen met lage valuta's 
ieder voor zich hun aandeel mogen opeischen. En dan spreek ik 
nog niet eens over die Staten, die speculeeren op de beurzen der 
verzamelaars, en die door dit steeds voortwoekerend, maar zeer 
afkeurenswaardig bedrijf de markt aanhoudend met nieuwe en 
nieuwere en vernieuwde exemplaren overstroomen. 

Den verzamelaar van heden zakt dan ook de moed in de schoe
nen, als hij in de catalogi van de laatste jaren de groote reeksen 
van groote series naslaat, 't Is voor hem wel gemakkelijk te 
beginnen, maar waar is het einde ! Hij voelt, dat alles verzamelen 
een utopie is, hij voelt, dat hij zijn verzamelwoede OTö«/intoomen. 
dat zegt ook zijn gezond verstand, en dan is er nog kans, dat hij 
zijn doel om iets kompleets te krijgen, eens bereiken zal. Voor 
de oudere verzamelaars is het een zware en moeilijke overgang 
om hunne algemeene verzameling aan banden te leggen ; ze zijn 
te zeer gehecht aan hunne schatten om er een deel van te ver

koopen of te verkuilen en de gedachte aan de wijze waarop som
mige zegels zijn verkregen, verhoogt niet weinig de vreugde van 
hun levensavond; want ieder onzer, veronderstel ik, kan in zijne 
collectie wellicht één of meer zegels aanwijzen, waaraan een heele 
geschiedenis is verbonden ; zegels, waarop bij het doorbladen der 
albums telkens weer allereerst het oog valt, en telkens weer de 
herinnering wakker en verlevendigd wordt, zegels dus, waarvan 
het ieder aan het hart zou gaan, daarvan afstand te doen terwille 
van eene nieuwe verzamelmethode. 

Maar voor den jongeren verzamelaar is de stap van algemeen 
naar beperkt verzamelen niet zoo moeilijk. Men zou hem 't best 
kunnen vergelijken met een schooljongen, die eerst de lagere 
school bezoekt, daarna een Mulo en later een H. B. S. of Gym
nasium doorloopt, en zich eene algemeene ontwikkeling verwerft. 
Nu voor hem het tijdstip is aangebroken, om met het oog op 
zijn aanstaande maatschappelijke positie, eene richting te kiezen, 
gaat hij zich met behulp van zijn verkregen kennis verder in die 
richting, voor dat vak of die positie bekwamen. Zóó moet het ook 
gaan met den jongeren postzegelverzamelaar; hèm zou ik aanraden: 
verzamel eerst eenige jaren alles wat er te krijgen is, dus algemeen, 
en zie u de noodzakelijke philatelistische ■ kennis bij te brengen. 
Eenmaal komt het tijdstip, waarop U zelf moet bekennen : »Zoo 
gaat het niet langer,« en stap dan over naar het terrein van 
beperkt verzamelen ; beperk de verzameling tot één werelddeel, 
tot één land met zijne koloniën, tot 2 of 3 staten, tot vliegzegels, 
tot zegels, waarop de fauna der aarde is weergegeven, er is keuze 
te over, en tracht dan van dat kleine gedeelte der wereld bijeen 
te brengen, wat op het gebied van gebruikt en ongebruikt, van 
kleurverschillen, van tandingen en ongetanden, van blokstukken 
of strips, van afstempelingen en watermerken maar mogelijk i s ; 
dan is U behalve beperktverzamelaar tevens specialist geworden. 
De kennis, die U door de bestudeering van dit beperkt gedeelte 
zult verwerven, zal het U mogelijk maken van Uwe zegels eene 
prachtopstelling te maken ; dan is het uit met uwe uitpuilende 
albums met halfgevulde bladen, die U toch geen genot verschaffen ; 
dan is het uit om het aantal zegels* zoo hoog mogelijk op te 
voeren, dan is het niet langer de quantiteit, maar de qualiteit, 
die de waarde uwer verzameling bepaalt. Met eene kleine variatie 
op het bekende spreekwoord geldt het vooral ook h ie r : »niet het 
vele is goed, maar het vele is ;«zV«, of wilt U eene andere variatie : 
»niet het vele is goed, maar het weinige is goed.« 

Nu wil ik heelemaal niet uit het oog verliezen, dat ook de weg 
van beperkt verzamelen met doorntjes bezaaid is, en dat ook hier 
de verzamelaar met een dikke portemonnaie het verder zal 
brengen dan de minder met aardsch slijk bedeelde, doch dit 
behoeft geen argument te zijn om van beperkt verzamelen af te 
zien. Een voorbeeld moge U dit duidelijk maken. Als sectiehoofd 
onzer Vereeniging heb ik een verzamelaar leeren kennen, die 
nooit een hooger bedrag voor één zegel besteedde dan 5 cent, 
en toch nam hij geregeld voor meerdere guldens uit één rond
zending. Ging hij nu zijn 30of4o zegels in zijn SchaubeckAlbums 
plakken, dan verdwenen ze daar als even zoovele druppels water 
in een zee en hij bemerkte niet, dat hij iets gevorderd was. Werd 
hij nu beperktverzamelaar, dan zou bet hem misschien aanvan
kelijk zwaar vallen, om eens een zegel van een kwartje, van veertig 
cent te nemen, maar ontmoet hij dan in een rondzending of bi' 
een ruilvriend een zegel, dat hem juist nog aan eene serie ont
breekt, dan zal hij toch niet lang aarzelen, dat zegel te koopen, 
al is het dan ook het duurste van de serie, en éénmaal een serie 
compleet, is hij er van dat oogenblik af trotsch op, en dat 
prikkelt zijn verzamellust. Vóór 2 jaren ben ik ook beperkt gaan 
verzamelen en de groote liefde, waarmede ik thans hiervoor 
bezield ben, heeft er mij toe • gebracht hierover heden mijne 
meening en mijne gedachten uiteen te zetten. Gaarne zou ik 
lederen beginnenden of gevorderen verzamelaar willen toeroepen : 
»Gaat beperkt verzamelen«, doch dwingen wil ik u niet, omdat 
ten slotte iedereen vrij is te verzamelen, wat hij verkiest. Maar 
voor hem, die beperktverzamelaar wil worden, zou ik nog een 
aanbevelend woord willen zeggen voor een speciaal album. Aan 
de welbekende albums, die in de laatste jaren zoowel in Frankrijk 
als in Holland zijn verschenen, uitsluitend voor Nederland en 
Koloniën, wil ik niets dan lof wijden; en ofschoon men bij de 
alom bekende firma Borek in Braunschweig zelfs bladen kan 
laten drukken met vellen naar z'n eigen schoonheidsgevoel ge
rangschikt, zou ik aan een album met blanco bladen toch de 
voorkeur geven, omdat men ook dan niet gebonden is aan ge
drukte lijnen en vellen. 
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Dames en beeren, ik wil 't hierbij laten, de hoop uitsprekende, 
dat deze korte lezing toch eenig nut voor de philatelic moge 
afwerpen. 

* • * 
Na afloop van de redevoeringen had de stemming plaats over 

de toekenning van de Bondswisselbeker. De uitslag was als volgt: 
1. de heer Colen (gemiddelde 8) 
2. de heer Warren (met miniem verschil) 
3. de heer Jacobs. 
4. de heer de Raay, 

zoodat de heer Colen dit jaar de gelukkige is. De voorzitter over
handigde den beker aan den winnaar, waarna deze nog wees op 
het nut van een sociëteit- en studieclub, zooals de vereeniging 
»Breda', die kent. ^ i j wekte ook de andere vereenigingen op, 
dergelijke clubs te stichten, zoodat een volgend jaar met meer 
vuur en door meer liefhebbers naar den beker gedongen zal worden. 
Enkele aanwezigen vroegen den voorzitter of niet beter een com
missie dan de algemeene vergadering zou kunnen oordeelen over 
de gehouden causerieën, waarop de voorzitter antwoordde, dat 
zoolang er nog om dezen beker gestreden wordt, het reglement 
niet veranderd kan worden. Maar bij het in het strijdperk brengen 
van een nieuwen beker, kan aan dit punt zeker aandacht geschonken 
worden. 

Naar aanleiding van een vraag van Mr. de Beer, deelde de 
voorzitter nog mede, dat het niet lang zal duren of de plannen 
over deel III van het Handboek zullen vasten vorm gaan aannemen, 
daar nu reeds druk geconfereerd wordt. De heer TV«//«^ verklaarde 
zich in 't algemeen bereid te helpen, waar hij helpen kan. 

De heer Keizer, die voor de eerste maal een vergadering van 
den Bond bijwoonde, gaf te kennen, dat deze eerste kennismaking 
met de nationale philatelisten voor hem een hoogst aangename 
geweest is en dankte voorts den president voor de leiding, die 
gedurende deze dagen bij hem in goede handen geweest is. 

Daarna sluiting. 
Een drietal auto's stoijden na afloop van het Congres gereed 

om de philatelisten ook een blik te gunnen in de omgeving van 
Utrecht. De tocht leidde langs lommerrijke wegen naar het 
plaatsje Doorn, waar even halt gehouden werd, terwijl ook bij 
den terugrit een gedeelte van de Stichtsche lustwarande langs de 
oogen van de congressisten trok. 

Aan den laatsten maaltijd bleven nog slechts enkele tientallen 
getrouwen over. De voorzitter sprak hier een kort woord van 
dank Jegens de gastvrouw, de U. Ph. V., die, spreker verwachtte 
het niet anders, eer met deze dagen heeft ingelegd. De heer 
Langlois gaf uiting aan zijn gevoelen van sympathie jegens den 
Bond en de U. Ph. V, en hoopte de aanwezigen weer te zien op 
het congres te Straatsburg, terwijl ook de heer Tresling met een 
enkel woord afscheid nam van het bestuur. 

En daarmee behoorde de Zeventiende Nederlandsche Philatelis-
tendag tot het verleden. » • * 

Als een aardige bijzonderheid vermelden wij nog, dat het congres 
bijgewoond werd door den heer de Graaf uit Medan, lid van de 
postzegelvereening Sumatra Oostkust, die momenteel met verlof 
hier te lande vertoeft. 

Nieuwe Uitgiften. 

ALAWIETEN (Oct.). 
Opdrukken op koerseerende uitgifte : 

I P. op 0.25 (opdruk rood). 
20 P. op 1.25 ( » zwart). 

ALGIERS. 
De 20 centimes groen der nieuwe uitgifte is vervangen door 

dezelfde waarde in rood 
BELGIË. 

In het Hoyoux-type verscheen de frankeerzegel 75 centimes, 
blauwzwart. 
BRITSCH-GUYANA. 

In het koerseerende type met het watermerk in sierschrift, 
verschenen de frankeerzegels : 

48 cents, zwart en purper. 
60 » , groen en grijsblauw. 

BRITSCH-INDIË (Oct. '26). 
Frankeerzegels, lokaaldruk : 

2 anna's , grijs. 
8 » , bruin. 

12 » , violet. 
Het opschrift op de 2 anna's lu id t : »India Postage and Revenue«, 

terwijl de Britsche druk meldde »India Postage«. 
BRUNEI. 

Frankeerzegel in koerseerende teekening : 
I cent, zwart; meervoudig watermerk in sierschrift. 

BULGARIJE. 

4 ^ V J i 

In nevenstaande teekening verscheen 
de 10 leva, bruingrijs en roodbruin. 

CHINA. 
Frankeerzegel 4 cents, groenbrons in het jonk-type. 

COSTA RICA. 
Met de afbeelding van het college San-Luis verscheen de 

frankeerzegel 3 centimes, ultramarijn. 
DUITSCHLAND. 

Op I November j .1 . is een nieuwe sei ie frankeerzegels i n ' t ver
keer gekomen, waarover het >Ambtsblatt des Reichspostminisle-
riums« van 27 October het volgende b e r i c h t : 

Op de postzegels komen voor de beeltenissen van beroemde 
Duitsche mannen, die op het geestesleven en de cultuur-ontwik-
keling van Duitschland een blijvenden invloed hebben uitge
oefend en uit dien hoofde door het Dui tsche volk tot op den 
huldigen tijd worden gerekend tot de beioemdste volksgenooien 
en als zoodanig erkend. 

Op de zegels zijn afgebeeld: 
3 pfennig, geelbruin Gofthe. 
5 » , groen Schiller. 

10 » , karmijn Frederik de Groote. 
15 » , rood Kant. 
20 » , staalblauw Beethoven. 
25 » , blauw Goethe. 
30 » , olijfgroen Lessing. 
4o » , violet Leibniz. 
50 » , bruin Bach. 
80 » , zwartbruin Dürer. 
De zegels worden in boekdruk op gestreept papier met het 

watermerk wafel vervaardigd. 
Tot zoover genoemd Amtsblatt. 
Tot onzen spijt kunnen wij de zegels niet afbeelden, daar 

zij op I dezer nog niet in ons bezit waren en langer wachten 
onmogelijk is. 

Over de opname van Frederik den Gioote in de serie is al 
een politiek ruzietje ontstaan ; enkele vooruitblikkende geesten 
weten reeds te vertellen, dat de 10 pfennig, waarop de »Oude 
Frits« voorkomt, geen lang leven beschoren zal zijn. Ook hoort 
men van plannen om dezen zegel zoo min mogelijk te gebruiken, 
doch daarvoor in de plaats twee s tuks van 5 pfennig (beeltenis 
van Schiller). 

Zijn de meeste mannen op de zegels afgebeeld van wereld
bekendheid, Leibniz en Dürer weten wellicht meerdere lezers 
niet goed thuis te brengen. 

Albrecht Dürer, geboren in 1471 en gestorven in 1528 was 
een der grootste kunstenaars van zijn tijd; hij arbeidde als 
schilder en graveur in verschillende Duitsche en Italiaansche 
steden, voornamelijk voor kerken en vorstelijke personen. 

Gotfried Wilhelm von Leibniz, die van 1646 tot 1716 leefde, 
was een bekend geleerde en philosoof. Hij schreef verschillende 
godsdienstige en philo»)fische werken o. a. »Systema theologium«, 
(Verzoening tusschen Prot, en Kath. Kerk). Hij vond de differen
tiaal-rekening uit. 
ECUADOR. 

De in het vorige nummer aangekondigde zegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van de opening van den spoorweg Quito-Esme-
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ralda zijn verschenen. De opdruk bestaat uit de afbeelding van 
een expresse-trein, het jaartal 1926 en de namen Quito en 
Esmeralda. 

Hij werd geplaatst op de volgende zegels der koerseerende 
uitgifte : 

I centavo, blauw. 
2 
3 
4 
5 
0 

> 
:» 
> 
» 
» 

, violet. 
. zwart. 
, donkergroen 
, rose. 
, groen. 

E G Y P T E . 
In nieuwe teekening met in dubbel-ovaal den landsnaam 

»Royaume d 'Egypte« en »Postes« verscheen een serie dienst-
zegels : 

1 millième, oranje. 
2 millièmes, zwait. 
3 » , bruin . 
3 » , geelgroen. 
5 « , roodbruin. 

10 « , karmijn. 
15 » , blauw. 
20 » , olijfgroen. 
50 » , blauwgroen. 
Beide laatste waarden zijn in grooter foiinaat. 
De zegels zijn gedrukt op papier met watermerk. 

FRANKRIJK (Oct.). 
Frankeerzegels : 
90 centimes op i fr. 05, oranjerood. ^ 

I fr. 10 op I fr. 4o, wijnrood. 
Portzegel : 
60 centimes op i c. olijf. 
Pakketpostzegels : 
1 fr. 30 op I franc, bruin op geel, apport ä la gare 

I 

livraison par expiès. 

1 1 1 . 

2 fr. 
I fr. 
I fr. 
2 fr. 

10 » 1 
30 . I 
90 » I 
10 » 1 

» 
» 
> 

> 
groen ; 

» ; 
» ; 

GROOT LIBANON (Oct.). 
Opdrukken op koerseerende zegels ; 

4 P. op 0.25. 
20 P. op 1.25. 

HONGARIJE. 

Wij geven hierbij de af beelding van 
de nieuwe pengo-waarden, beschreven 
in "he t vorige nummer. Gereleveerd 
wordt , dat in deze teekening tot op 
heden zijn verschenen: 

1 pengo, violet. 
2 » , karmijn. 
5 » , blauw. 
De firma G. Keiser en Zn. te 's Hage 

vriendelijk dank voor toezending. 

ITALIË. 

I I I I I IWl l 
VIICENTENARIO^ 
FR&NCE|C/Ä[O 

De Franciscus-serie werd aangevuld 
met de 30 centimes, grijsgroen, in neven-
staande teekening, 

In het beeld der uitgifte van 1908 
verscheen de expresse-zegel 2.50 Lire, 
blauw en rood. 

Ter gelegenheid van den 
vierden verjaardag van 
denopmarsch der Fascisten 
naar Rome verscheen een 
serie van vier waarden, 
die met een extra-toeslag 
worden verkocht, welke 
laatste ten goede komt aan 
de vrijwillige fascistische 
militie. 

Wij geven van de zegels 
hierbij de afbeeldingen 
benevens de volgende toe
lichting : 

40 - f 20 centimes, bruin 
en zwart ; kasteel van den 
Heiligen Engel . 

60 -f- 30 centimes, kar
mijn en b r u i n ; aquaduc 
van Claudius. 

I L. 25 -|- 60 centimes, 
blauw, groen en zwart; 
het kapitool. 

5 Lire + 2 Lire 5o,blauw 
en zwart ; Porta del Popoio. 

De zegels zijn ontworpen 
door den markies Ga valietti 
en gegraveerd door profes
sor Repettali. 

Zij blijven in koers tot het 
einde van 1927 en zijn gel
dig voor het binnenlandsch, 
zoowel als voor het bui ten-
landsch verkeer. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Expresse-zegels : 
70 cent op 30 besa, karmijn en bruin. 

2 Lil e 50 op 60 besa, blauw en oranjerood, beide op de 
koerseerende uitgifte. 

De laatste opdruk is in rood aangebracht . 

MALTA. 
In de teekening koningskop in medaljon, verscheen de frankeer-

zegel 114 penny, lichtbruin ; meervoudig watermei k in sierschrift. 
MAROKKO (Fransche kantoren). 

De serie portzegels werd uitgebreid niet : 
1 franc, bruin violet op geel. 
2 francs, lila, beide in de koerseerende teekening. 

NICARAGUA. 
Opdruk R. de C. op de i centavo violet der koerseerende 

uitgifte. 
NIGERIA. 

Frankeerzegel koerseerend type : 
5 shillings, groen en rood op gee l ; meervoudig watermeik in 

sierschrift. „ 
PARAGUAY. 

Het Bulletin Mensuel vermeldt de verschijning van de volgende 
opdrukken, »Habilitado« en nieuwe waarde : 

I centavo op 5 c. blauw (N'. 186«;). 
7 » » 4o c. lose ( » 205). 

15 » ^ 75 c. donkerbl . (N". 206). 
I p. 50 op I p. 50 bruin (portzegel N". 12). 

In het Columbus-type, klein formaat, meldt dezelfde bron als 
te zijn verschenen : 

T peso geel groen. 
Deze zegel verscheen eveneens, ovei drukt met de letter C. 

PERZIE. 
Met de beeltenis van Sjah Pahlavi, verschenen de eerste 

frankeerzegels van het nieuwe régime : 
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1 chahi , groen. 
2 » , grijsblauw. 
3 » , lichtgroen. 
6 » , wijnrood. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen 

brengen. 

POLEN. 
In het scheepjestype verscheen de 20 groszy, karmijn. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegel in het Cerestype : 
25 centavos, grijs. 

PORTUGEESCH GUINEA. 
Frankeerzegels in het Cerestype : 
60 centavos, rose. 

I Escudo, blauw. 

RAROTONGA. 

Overdrukt met den landsnaamin rood, 
verscheen de 2 shilling, donkerblauw 
van NieuwZeeland in nevensgaande 
teekening. 

SENEGAL. 
Frankeerzegels der loopende uitgifte : 
75 centimes, rose en lichtblauw. 

I franc, zwart en lichtblauw. 

SPANJE. 
In het koerseerende type, portret van den koning en » f a c e , 

verscheen de frankeerzegel: 
30 centimes, sepia. 

SYRlE (Oct.) 
Opdrukken op koerseerende uitgifte: 

4 P. op 0.25. 
20 P. op 1.25. 

ST. KITTS NEVIS. 
In het type der uitgifte 1920 verscheen de frankeerzegel 3 pence, 

bruin op geel, met het watermerk in sierschrift. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

« • v i w n M « « ^ « ^ 

■ ■ i i i i i i " i i i f f i ' " " " d 

;£jHAL£Küfllï 

De »Kasteelenserie« werd uit
gebreid m e t : 

20 Haleru, roodbruin ;kasteel 
van Karlstein. 

30 Haleru, groen; kasteel van 
Pernstein. 

40 Haleru, bruin ; kasteel van 
Orawa. 

Met het gezicht op de lands
hoofdstad met op den achter

grond het bekende kasteel Hrad
schin, eveneens voorkomende op 
de eerste zegels van dit land, 
verschenen : 

2 Koruny, blauw. 
3 * » , rood. 
Met de beeltenis van den Staats

president is voorts te melden de 
60 Haleru, lila. 

Alle hierboven genoemde zegels 
zijn gedrukt op papier met het 
watermerk lischblad; de 20 en 
30 Heller zijn alleen vertikaal 
getand. 

TUNIS. 
De nieuwe serie is thans ver

schenen; de waarden zijn verdeeld 
over een viertal zegelbeelden, 
alle hierbij afgebeeld en die voor
stellen : 

Arabische vrouw; teekening 
van Verecque, gegraveerd door 
Mignon. 

Groote moskee van Tunis ; tee
kening van Prous t ; gravure v^n 
Delzers. 

Moskee op het Halfaouineplein 
te T u n i s ; teekening vanPerdraut , 
gegraveerd door Daussy. 

Colosseum van El Diem; tee
kening van Dabad ie ; gravure van 
Hourr ich . 

De namen der kunstenaars zijn 
aan den voet van de zegels ver
meld. 

De serie bestaat uit de waarden: 
1 cent ime, vetmi'joen. 
2 » , olijfgroen. 
3 > , blauw groen. 
5 » , geelgroen. 

10 j> , rood lila; alle in 
het beeld van de 3 centimes. 

15 centimes, grijs violet. 
20 » , karmijn. 
25 » , groen. 
30 » , lila. 
4o > , bruin ; alle 

in het beeld van de 20 
cent imes. 

50 centimes, zwart. 
75 » , roodranje. 
80 » , blauwgroen. 

I fianc, violetbruin; alle in teekening van de 50 centimes
I franc 5 centimes, blauw en rood lila. 
1 franc 25 centimes, ultramarijn en blauw. 
2 francs, karmijn en bruin. 
3 » , blauw en oranje. 
5 » , rood en groen op groen. 

10 francs, bruinrood en zwart op grijs ; alle in de laatste teekening. 
Een serie pakketpostzegels met de afbeelding van de dadel

oogst, verscheen in de waarden : 
5 centimes, bruin en blauw. 

10 » , karmijn en lila. 
20 » , geelgroen en zwart. 
25 > , bruin en zwart. 
40 » , karmijn en groen. 
50 » , lila en zwart. 
60 » , olijfbruin en karmijn. 
75 » , blauwviolet en groen 
80 » , rood en bruin . 
1 franc, groen en rose. 
2 » , lila en bruin violet. 
4 » , karmijn en zwart. 
5 > , bruin violet en violet. 

10 » , rood en groen op groen. 
20 » , geelgroen en violet op rose . 

De teekening, welke wij in het volgend nummer hopen te 
brengen, is van den kunstenaar Friedling, de gravure van Froment. 

TURKS EILANDEN. 
Frankeerzegel koerseerend type : 
"/i penny, grijszwart; meervoudig watermerk in sierschrift. 

URUGUAY. 
In het vogeltype, klein formaat, verscheen de frankeerzegel 

36 centimos, rose. 
De pakketpostserie in het Mercuriusbeeld, opschrift »Exterior», 

werd uitgebreid met de waarden : 
5 centimos, geel. 

10 « , blauwgrijs. 
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V. S. AMERIKA. 
Ter herinnering aan den veldslag bij 

White Plains, 28 October 1776, ver
scheen de reeds vroeger aangekondigde 
herinneringszegel, 2 cents, lood violet. 
Het middenstuk toont een batterij in 
actie ; aan den voet ziet men links de 
zoogenaamde >Continentale» vlag, rechts 
de »Liberty or Death« vlag, die voor het 
eerst ontplooid werd bij dezen veldslag. 

Rechts en links bovenaan staan ver
meld de jaartallen 1776 lesp. 1926. 

De zegel werd voor het eerst verkrijg
baar gesteld ten postkantore te White Plains en in het gebouw 
van de Internat ionale Tentoonstelling te New-York. 

De oplaag loopt in de millioenen. 

[«J,'-"^» »»t i l l lMI IHl iWI IHI IH P U P P T 

WM**««l<tlMäMMMM«*WkJ 

In nevensgaande tee-
kening verscheen de 
luchtpostzegel : 

15 cents, olijfbruin. 

ZANZIBAR. 

De eersteling van de nieuwe seiieis 
verschenen : 

20 cents blauw, in nevenstaande tee-
kening. 

Het papier toont het meervoudig 
watermerk CA ii> sierschrift. 

Te verwachten Nieuwe Uitgiften, 
:: Oplaagcijfers, enz. :: 

FRANKRIJK. 
Tengevolge van een tijdelijk te kort aan portzegels van 30 

centimes, benu t te het postkantoor te Bayonne op 21 en 22 Sep
tember j .1 . frankeerzegels van deze waarde in het zaaister-type, 
overdrukt me t de letter »T«. Welke bijzondere waarde aan dit, 
zeer waarschijnlijk ongeoorloofde maakwerk is te hechten, valt 
tot op heden nog niet te zeggen. 
KENYA EN U G i \ N D A . 

In rUnion Postale van i October j .1 . wordt onder het hoofd 
»Philatelie« het volgende geme ld : In 1925 zijn hooge waarden 
(tot i- 100) verschenen. Deze zegels dienen voor fiscale doelein
den ; zij zijn niet te koop aan ^e. postkantoren. Zij kunnen even
wel desverlangd worden verkocht aan verzamelaars en handelaars. 
PORTUGAL. 

Van de in het September-nummer vermelde gelegenheids-
zegels, waarvan enkele waarden eveneens verschenen met den 
opdruk »Azores«, geeft het jongste Bulletin Mensuel de oplaag
cijfers : 

2 c. 
3 c. 
4 c, 
5 c. 
6 c. 
15 c. 
16 c. 
20 C. 
25 C. 
32 C. 
4o c. 
46 c. 
50 c. 
64 c. 

Portugal 
i4i 800 
131 800 
156800 
441 800 
111 000 
251 800 
96800 
146 800 
173300 
93800 
613300 
76800 
85 800 
73 800 

Azoren 
59 000 
58000 
58 000 
61 000 
56000 
56000 

58 000 
60000 
46 000 
64 000 

55000 

75 c. 
96 c. 
I E. 
1.60 
.3 E. 
4.50 
10 E. 

83800 
76800 
106 800 
91 800 
72 800 
79 100 
64 100 

46 000 

54200 

53200 

SPAANSCH MAROKKO. 
Een definitieve serie zal verschijnen ter vervanging van de 

tot dusverre gebruikte opdruk-zegels. 
S. MARINO. 

Van de Onofri-serie, vermeld in 't September-nummer bedroe
gen de oplaag-cijfers, volgens het Bulletin Mensuel van October j . 1 . : 

10 centimes 300000 s tuks. 
20 
4'; 
65 

I 
2 

— 
— 
— 

Lire 
— 

200 000 
100 000 
100000 
50 000 
4o 000 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Oplaag en opbrengst Weldadigheidszegels 1925. 

Ons werden verstrekt de cijfers van de z'<?r/C't>i;/̂ /î  hoeveelheden 
van de vorige serie weldadigheidszegels. Wij drukken hieronder 
ook nog even af de aangemaakte hoeveelheden, en de verkoop 
van de serie 1924. 

A a n m a a k : Verkoop: Verkoop 1924 ; 
2 cent 1000000 966407 (757600) 
7I/2 cent 800000 740236 (551600) 

10 cent 1200000 1406350 (977100) 
Een verblijdend groot aantal dus, waartoe ook de rolperforatie-

attractie wel zal hebben meegewerkt. Van de 10 cent is zelfs 
meer verkocht dan oorspronkelijk werd aangemaakt , zoodat een 
nieuwe voorraad zal bijgedrukt zijn. 

De opbrengst bedroeg, naar wij uil de dagbladen lazen, f77 356,77, 
waarvan aan vereenigingen voor kinderzorg afgedragen kon wor
den f 70437,80. 

Van dit bedrag is f 1000 bestemd voor kinderen van het post-
personeel. Het Hoofdbestuur der P. en T. is nu voornemens, 
een stichting te vormen die dit geld, met wat er jaailijks bij 
zal komen, zal hebben te beheeren. 

Weldadigheidszegels. _ 
Op de bij dit nummer behoorende bijlage ziet men de nieuwe 

Weldadigheidspostzegels vergroot afgebeeld. Zooals men ziet 
sluiten zij aan bij de serie van het vorig jaar. Dienden toen de 
wapens van de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-
Brabant tot motief, thans zijn Noord-Holland, Utrecht, Zeeland 
en Friesland aan de beurt . Aan den van vele zijden uitgesproken 
wensch, dat de zegels op een of andere wijze zelf zouden toonen, 
dat zij bijzondere postzegels zijn en dienen »voor het kind«, kon 
bezwaarlijk worden voldaan, indien men er aan wilde vasthouden, 
dat zij met de zegels van het vorig jaar een fraai geheel — nog 
te completeeren met zegels, dragende de wapens der overige 
vier provinciën -- zouden vormen. 

Tot onze vreugde (wij citeeren hier het Tijdschrift voor Arm
wezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbeschermii>g, maar willen 
ons in dit geval, hoewel wij philatelisten nu niet bepaald een 
zwak hebben voor extra-series, toch gaarne solidair verklaren 
met de redactie van bovengenoemd tijdschrift, om twee redenen : 
het nuttige doel en de buitengewoon mooie teekening en uit
voering) is het aantal zegels dit jaar met een vermeerderd, dat 
als frankeerwaarde heeft het porto voor brieven tot 20 gram 
naar het buitenland. 

De vier zegels, die weer vervaardigd zijn naar het ontwerp 
van den heer Ant. Molkenboer, dragen behalve de wapens der 
provincies de volgende versieringen : 

2 cen t : Wapen van Utrecht , met als aanvulling de ijssneeuw-
bloem (rood en zilver), afgeleid van de oudste (vóór-christelijke) 
overlevering, die Utrecht doet afleiden van Ultr (Ultrajectum), 
dat is de oud-Germaansche sneeuwgod. 

WATERGRAAFSMEE R 
DIR. LEON D E RAAY 
(NT-.TEL. ZUID 6255 
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5 cen t : Wapen van Zeeland, de halve leeuw »worstelend met 
de baren«, geïllustreerd (groenblauw) door de zwellende golf 
die den groenen bodem (het zeewier) omspoelt. 

IC c e n t : Wapen van NoordHolland, met den oranjeappeltak 
(oranje en goud), de plant van het Huis van Oranje. 

15 c e n t : Wapen van Friesland, voorgesteld te midden der 
plompebladen (waterlelie); deze zijn ontleend ' aan de oude 
Friesche vlag   zij stellen voor de »ommelanden« als drijvende 
in het »water« (donkergeel en violetblauw). 

De zegels zullen dit jaar verkrijgbaar zijn van i tot en met 
31 December. Zij zullen waarschijnlijk ook wel weer in rolper
foratie verschijnen. 

De 35 cent in rolperforaiie. 
Wij danken Mr. Bontekoe voor het ter inzage verstrekken van 

het volgende schrijven van het Hoofdbestuur der P. en T . : 
»In antwoord op Uw schrijven heb ik de eer U mede te deelen, 

dat frankeeizegelrollen in de waarde van 35 cent niet worden 
aangemaakt , omdat daaraan niet voldoende behoefte blijkt te 
bestaan«. 

Daarentegen is op een desbetreffende vraag van het Philate
listenloket te Amsterdam uit Haarlem medegedeeld, dat deze 
waarde wél in rolperforatie zal verschijnen. 

Het IS dus wel duidelijk voor wie deze nieuwe waarde wordt 
aangemaak t ! 

Nieuwe waarden met Watermerk. 
Op het nieuwe papier verscheen de 50 cent, en in rolperforatie 

de 10 cent. 

Nieuwe Oplaagletters. 
2 cent E ; 10 cent D ; 50 cent C ; rolp&rf. 10 cent C ; alle 

met wmk. 

Nieuwe Plaatnummers en tandingen. 
0 cent C : 

0 cent D 

0 cent C : 

R 
L 
L 
R 
R 

8S, 
84, 

106, 
106, 
107, 
103, 

tanding Gl. 
» Gr. 
» Nb. 

Nb: 
Nb. 
Nb. 

De heer Klink, Maastricht, bericht te ons, tusschen een pak 
vellen van de 10 cent C met n u m m e r R 100 enkele vellen te 
hebben gevonden zonder nummer. 

De bovenrand van de 35 cent B vertoont de merkwaardigheid, 
dat de laatste drie B's gedrukt zijn, — wij kunnen niet begrijpen, 
hoe — in kopstaand Spiegelschrift. 

Nieuwe Drukkersteekens en Tandingen. 
2 cent D : cirkel en kopstaand cijfer i op den bovenrand links 

boven zegel i in tanding Gr. 
cijfer 3 liggend naast open ruimte onder zegel 191 in tanding Gr. 
cirkel en kopstaand cijfer 4 op den bovenrand links boven 

zegel I in tanding Gr. 
cijfer 4 liggend naast open ruimte onder zegel 191 in landing Gr. 
2 cent E : met de hand geteekende cirkel en liggend cijfer i 

onder zegel 191. Tanding Gr. 
zuiverronde cirkel en liggend cijfer 3 onder zegel 191. Tan

ding Gr. 
zuiverronde cirkel en liggend cijfer 4 onder zegel 191. Tan

ding Gr. 
Ons worden verder van de 2 cent E nog gemeld de cijfers 

I, 2, 4, 7, 8 en 9, alle liggend naast een cirkel onder zegel 191. 
Omdat wij nog niet weten of hier de ruwgeteekende of de zuiver
ronde cirkel is bedoeld, wachten wij met de nauwkeurige ver
melding tot de volgende maand. Alle zijn in tanding Gr, cijfer 
8 ook in Gl. 

De Valsche f 10 1913. 

Door de vriendelijkheid van 
den heer Auf der Heide, die ons 
een exemplaar van dit zegel ter 
inzage zond, zijn wij in staat een 
beschrijving te geven van de 
verschillen tusschen het valsche 
en het echte zegel. 

Verdere beschrijvingen komen 
voor : een voorloopige in het Ned. 
Mbl. van Dec. '25 ; in »L'Echo 
Postal« (Pavoille) van F e b r . ' 2 6 ; 
en in het kort geleden versche
nen boek van A. de Haene : 
Étude sur les faux t imbres d' 
Europe . 

De kleur is i^rwÄoranje, duide
lijk verschillend van het echte 
zegel. De papierkleur van het 
exemplaar dat voor ons ligt is 
te donker geel, volgens Echo 
Post. en Maison Fischer{yci'^tA. 
Mbl.) echter meer naar wit 
neigend. 

De tanding is van beide zuiver 
wy^.wy^; de gaatjes bij het 
valsche zegel iets kleiner. 

De g^om is hier en daar onre
gelmatig verdeeld en is geheel 
velschillend van de bij Neder
landsche zegels gebruikte. In de 
Echo Post. is een^«Ar«2/è/exem
plaar afgebeeld. 

De afmetingen van het zegel 
verschillen slechts zeer weinig 
van de ware : Valsch 21 9/10 bij 
34 1/3 m.m. ; echt: 21 9/10 bij 
34 2/3 m.m. (De Haene geeft 

i'i"i I'l'i 1 1 1 ■■ i ^mFmfwwm"^ 
INEDERmND 

'>^'^^.U: 

IQGULDEN 

i r y y i y y lyi'T'^'ii' y g ' f f i F ' y T i " * " > y n 

NIBERMND ' < 

lÖGUlffllN 
UBsMMLMUlUBkl 
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echt 

— onjuist — 21V4 bij 34V4 voor het valsche en 2114 bij 35"/^ 
voor het echte zegel). De geruite ondergrond van het woord 
NEDERLAND is niet scherp, vertoont verschillende kleurvlekjes. 
Gekleurde puntjes komen overigens (niet constant) over het 
geheele zegel voor. 

De schaduwlijntjes in denha l s 
en op de wang zijn veel grover 
dan bij het origineel (op de afbeel
ding duidelijk te zian). Het oog 
is donkeider. 

Het duidelijkste kenmerk, dat y //' ^ v I . j/?^^\i de valsche zegels ook zonder ver
A I V  M I L 1 gelijking met de echte terstond 
a i  1 r ~vn> 1 verraadt, is een klein foulje in 

de leekening (zie figuurlje); de 
omrandingslijn van het linker leeuwtje is n.1. op één plaats duidelijk 
onderbroken. 

Veilinguitslagen. 
217e veiling Van Dieten. 
Nederland 1852. 5, 10, 15 cent. Postfr. paren met 

bovenrand van 52 m.m f 510, 
5 cent d'blauw, postfr. blok van 4  380,— 
5 cent matblauw, postfr. blok van 6  46o,— 
5"cent met rood stempel E 14 . .  50,— 
5 cent blok van 4 met ééns tempel  480,— 

•' 10 cent postfr. blok van4 , 2 velranden  660,— 
10 cent gebr. blok van 4 . . . .  360,— 
15 cent postfr. blok van 4 . . . .  700,— 
15 cent ongebr. strip van 5 met 3 

velranden, z. gom  540,— 
15 cent postfr. blok van 6 ; een ex. 

2 speldeprikjes  530,— 
5 cent postfr. blok van 4 . . . .  340,— 

10 cent postfr. blok van 4 . . . .  340,— 
15 cent postfr. blok van 4 . . . .  780,— 
15 cent gebr. blok van 4 . . . .  335,— 
5 cent get. io'/2 : 10, postfr . . .  80,— 

20 cent Type II get. l o ' / j : 10, ongebr.  n o , — 
1872. 2,50 Old. postfr. blok van 4 met r?nden  165,— 
i8qi . Foutdruk 5 cent geel, postfr. . . •  610,— 

5 Old. postfr. blok van 4 met randen  105,— 
I GId. Kroningszegel, compl. vel van 

25, postfr  70,— 
5 cent op geel papier, postfr. . . .  200,— 
I cent Type IV, i i ' / j : i 2 , postfr. .  21, 
5 cent Type IV, i 2 ' / 2 : i 2 . . .  36,— 
5 cent Type IV, 12V2: 12V2 . . .  36 — 

10 cent Type IV  76,— 
l2'/2 cent Type IV, 13V2, postfr. . .  82,— 

Ned.Indië 1864. lo cent postfr. blok van 4 . . . .  455,— 
1865. 10 cent getand, postfr. blok van 4 . 1020,— 
1870. 2 cent geel foutdruk, II V2 : 12, postfr.  62,— 

10 cent i i ' / j : ' 2 , postfr  60,— 
2,50 Gld. postfr. blok van 4 met schei

dingsrand tusschen beide paren, 
12V2: 12 , . . . .  5 7 , 

Port 1874. 5 cent postfr. blok van 4 . . . .  175,— 
10 cent postfr. blok van 4 . . . .  100,— 

1921. Noodportzegel Batavia 2V2 cent op brief  4,— 

Aanvulling voordracht van den heer Warren. 
Wij danken den heer Warren voor de volgende mededeelingen, 

aanvullingen op zijn voordracht te Utrecht (Mbl. van Oct.) 
Door aankoop van blokken uit den benedenrechterhoek van 

plaat I der 5 cent i864 is hij te weten gekomen, dat de op pag. 
179 besproken retouche naast de »5« no. 190 is. 

Door een mededeel ing van Dr. Van den Berg bleek, dat de 
proefdrukken, waarvan op dezelfde pagina spiake was. van de 
Munt afkomstig waren, on uüi van de beeren Enschedé. 

Tenslotte een verbetering van ons bericht op blz. 164 van het 
Sept. no. omtrent de 2'/2 Gld. Ned Indië 1874, getand 11 V j : 12. 
Van de naar den velrand gekeerde zijde van een zegel uit het 
onderste vak (zie ook de teekening op blz. 142 van h e t A u g . n o ) 
zijn de bovenste 9 gaatjes getand i2 ' /4, daaronder volgen niet 
4 doch 6 gaatjes, die iets wijder uit elkaar staan en ongeveer 
i i ' / j meten. Bij zegels met tanding i i i / j : i 2 uit het bovenste 

1864. 

1867. 

1896. 

Port 1870. 
1881. 

vak vindt men deze zijde van het zegel natuurlijk rechts, met de 
grootere gaatjes boven. 

Hieronder is afgebeeld een blokje met aan den l inkerrand de 
bewuste rij gaatjes. 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 29 October 1926 

o.« 

lO 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

6600 
5600 
4400 
4ioo 
4ooo 
3700 
4200 
3000 
3400 

2000 
1500 
1000 
500 
500 
10 

600 
4650 

i4oo 

Binnenlandse he frankeer zegels 
stuks 
» , , 

» 

» 

» uitgaven 1924/1925 Reddingszegels 
en Luchtpostzegels 

» gemengde Ned. frankeerzegels 

19 
7,0 
7.T 
7,2 
23 
24 

2 ; 
76 
27 

78 
2q 
30 
3T 
32 
33 

1 2 0 
40 

300 
250 
300 

1000 

4ooo 
3000 
1500 

7000 
5400 
2000 
1900 
1000 

500 

van f 10, 1905 » 
ongetande zegels 
diverse opdrukken 

Luchtpostzegels. 

Jubileiimzegels. 1813—1913. 
in 10 complete seriën 
van f 10, 

» » 5, 
" >' 2,50 
» » I, 

gemengd 
Jubileumzegels. iSgS—igzs. 

gemengd 
« 
« 

Porlzegels. 

w o. opd iukop portzegels 
w.o. » > » en frankeerzegels 
W O . » » » » » 

gem. Portzegels, w.o. div. opdrukken 

Hoogste 
in

schrijving. 

, / 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

■ • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 2 0 , 

1 2 0 , 

1 5 0 , 
150,50 
1 3 0 
75 — 
7 5 
42,66 

120,— 
9 1 
54,50 
4i,75 
3 5 , 
3 0 , 

120,— 
21,80 

2 3 5 , 

266,— 
8 3 0 , 
340,11 
195,11 
81,51 

201,11 

» 275,-
» 190,1 
» I) 8,90 

» 215,10 
» 136,65 
» 93,50 
» 173,— 
» 49,80 
» 30,— 

'^'^■<llll\\'^i-^^\^k • N . Y A A R ' & C 
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O ^ 

34 
35 
36 
37 

38 

39 
40 
4i 
42 

43 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Frankeerzegeh van de Ned.-Koloniën. 
6000 stuks gemengd 
4ooo » » 
3475 » w.o. met opdruk »Java« en »Buiten Bezit« 

805 » Suriname en Cura?ao 
Jubileumzegels Ned.-Indië I8Q8—1923. 

900 » gemengd 
Buitenlandsche Frankeerzegeh. 

10000 » gemengd _. . . 
8000 » » 
6000 » » 
4000 » » 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken 

5000 » gemengd 

Hoogste 
in

schrijving. 

/ 70,20 
» 46,80 
. 150,— 
» 220 ,— 

190,-

» 120,-

80,— 
49,51 

80,25 

( ^ Poststukken. s 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

Nederland. De heer Benders is zoo vriendelijk te melden, dat 
ook de r o g ontbrekende 3e stand ( ± i m m. hooger) van de 
afzenderslijn t.o.v.d. onderste adreslijn bij de nieuwe 5 cents 
kaart bestaat . 

De heer v. d. Schooren Jr. meldt in het bezit te zijn van een 
kaart 55 Aa II waarbij de afstand tusschen »Briefkaart« en iste 
adreslijn 19 m.m. is in plaats van 22 m.m. Overeenkomstig de 
reeds bekende ge tande kaart 55 B e l l , zal deze nieuwe kaart 
gecatalogiseerd moeten worden als 55 A c II. 

Alleen bij de overdrukte Hugo de Groot Kaart heeft de heer 
Broekman een kleine afwijking gevonden : de opdruk is bij enkele 
te diep ingeslagen, wat het gevolg geweest kan zijn van onnauw
keur ig toestellen van de machine. 

Wederom is de heer Pull zoo vriendelijk ons mededeeling te 
doen van verschillende nog niet gecatalogiseerde kaarten en van 
enkele, vooral voor den speciaal verzamelaar van belang zijnde, 
bijzonderheden. 

No. I a en 2 a bestaan op dun en op dik papier, resp. ' / j en '/t m.m. 
No. 8 a A bestaat met gaven en met geschonden rechter boven

hoek van den waardestempel. 
No. 10 a is zoowel in de lengte- als in de breedte richting 

gestreept . 
No. 13 bestaat op l i c h t b l a u w en g e e l a c h t i g b l a u w 

karton, waardoor ook de druk in kleur verschilt. 
No. 14 bestaat met geschonden T van »Briefkaart«. 
No. 16 als bij 13. 
No. 19 bestaat in 3 tinten blauw, nl. a. blauw, b. ultramarijn, 

c. matb lauw. 
No. 45 a I komt voor met witte stip in den l inkerbenedenhoek 

van den waardestempel. 
No. 45 a II komt voor met naar links verschoven derde adreslijn. 
No. 46 I en II vertoonen afwijkingen in de kleur van het karton. 
No. 51 I bestaat ook met de aanduiding »réponse pavée«, de 

y is nl. gebroken, waardoor een duidelijke v ontstond. 
No. 54 a l komt voor met geschonden B en E van »Briefkaart»; 

ook met schuin geplaatste waarde aanduiding en adieslijnen. 
No. 55 A a l vertoont sterke kleurafwijking van karton en druk; 

komt ook voor met geschonden F van «Briefkaart». 
No. 59 a l komt voor met foutieven opdruk »3 cent« in plaats 

van !2 cent«. 
No. 60 f bestaat in 2 typen. 
No. 60 i komt ook voor met naar links verschoven derde 

adreslijn. 
No. 63 f komt voor in 3 typen. 
No. 6-j verschil in stand van de scheidingslijn. 
No. 72 komt voor op b l a u w a c h t i g g e e l karton. 
No. 75 a I ook met bruinrooden in plaats van rooden opdruk. 

No. 76 f komt voor in 2 typen. 
No. 7611 ook met geschonde% T van »Briefkaart«. 
No. 77 a l in verschillende karton en druktinten ; ook met ge

broken eerste R van »Briefkaart«. 
No. 77 c II komt voor met blauwgroenen en met geelgroenen 

druk. 
No. 80 b komt voor met donkergroenen en met geelgroenen druk. 
No. 80 f bestaat in 2 typen. 
No. 80 i l l komt voor met naar links verschoven derde adreslijn. 
No. 85 a I komt voor met donkergroenen en met lichtgroenen 

druk. 
No. 87 I komt voor met witte plek in rechter beneden ster van 

den waardestempel. 
No. 88 aanvullen m e t : 33 AB f II. 

4i I b AB in 3 typen. 
No. 93 a I komt voor met geschonden B en E van »Briefkaart«. 
No. 93 aanvullen m e t : getand (54 c C) f IL 
No. 94 aanvullen m e t : 23 C + II. 

39 I a C t n . 
54 b C I II. 

No. 95 aanvullen m e t : getand ( 5 5 B b C ) I f. 
No. 95 a 1 komt voor met geschonden F van »Briefkaart«. 
No. 95 f I (dus op 66 a) komt voor met blauwgroenen en geel

groenen diuk en ook op dik b r u i n g e e l karton. 
No. 98 b I verschil in stand van de scheidingslijn. 
No. 102 a l komt voor met geschonden E en met geschonden 

B en E van »Briefkaart« ; ook met bruinrooden in plaats van 
rooden opdruk. 

No. 102 d verschil in stand van de scheidingslijn; komt ook 
voor met bruinrooden in plaats van rooden opdruk, 

No. 103 aanvullen m e t : 35 BC f II. 
39 I b BC in 2 typen. 

No. i o 4 a I komt voor met geschonden T van »Briefkaart«. 
No. 107 aanvullen m e t : 3 9 1 b . \BC f II (2 typen) 
No. 107 a en b met donkergroenen en geelgroenen druk. 
No. 107 h II komt ook voor met naar links verschoven derde 

adreslijn. 
No. 108 aanvullen m e t : 53 C I II. 
No, i i 4 aanvullen m e t : 4 / a I I A C ?II. 
No. 122 b en d met donkergroenen en geelgroenen diuk. 
No. 123 komt ook voor op blauwachtig geel karton. 
No. 126 aanvullen m e t : 52 b D I II. 
No. 127 a l komt ook voor met geschonden B en E van 

»Briefkaart«. 
No. 127 d verschil in stand van de scheidingslijn. 
No. 129 a l komt voor met geschonden F en ook met geschon

den eerste R van »Briefkaart«. 
No. 129 e l komt voor met dunne T en geschonden K van 

»Briefkaart«. 
No. 137 e) te wijzigep in 39 I a B D en aanvullen m e t : 

3 9 l b B D t II (2 typen). 
No. 137 b komt voor met donkergroenen en lichtgroenen druk. 
No. 137 f (nieuw) komt voor met geschonden, niet aan den 

leeuw vastzittenden staart rechts . 
No. 137 g komt voor met naar links verschoven derde adreslijn 
No. 138 c komt voor met donkergroenen en geelgroenen d iuk 
No. 141 aanvullen met 3 9 1 b A B D f II (2 typen). 
No. i44 vraagteeken achter 48 D moet vervallen. 
No. 156 c komt voor met gedrukte en met bijgeteekende accent. 
No. 156 h II komt voor met dubbel gepunte vijfde adreslijn. 
No. 161 ook hier reeds verschil in de stand van de bovenzijde 

van 't woord »Briefkaart« t. o. v. d. bovenzijde van den waarde
stempel en wel : 

a) Briefkaart -^ i mm. lager dan waardestempel (normaal). 
b) » in dezelfde lijn als » 
No. 165 komt voor met geringe kleurafwijking van den drukinkt. 
Voor zooveel er onderscheid gemaakt wordt tusschen glad en 

dof of ruw karton, kan nog worden medegedeeld, dat gelijk
tijdig op deze soorten zijn gedrukt de br iefkaarten: l b , 50 a I, 
52 a I, 54 b l , 55 A a l , 55 B a l l , 57 I, 74 a II, 75 d, 861,91 1,92 a l l , 
93 a I, 93 d, 98 a I, 99 g l , 100 II, lo i I, loi II, 102 a I, 102 b II, 
103 b, i o 6 a I , 10711, 114II, 115L 118I, 120II, 121 I, 122b, 
122 h, 126 a I, 126 a II, 127 c, 128 b, 129 a I, 129 c II, 130 b I, 
132 b I, 135 I, 136 a L 1360, 13711, 139 II, 140a I, 141 j I, 147I, 
150 I, 152 I, 153 I, 154b en 15511. 

Tevens heeft de heer Pull een eigenaardige ontdekking gedaan 
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met betrekking tot de soort van adreslijnen. Deze werden tot nu 
toe verdeeld in 2 soorten, n.1. in streeplijnen en puntlijnen. Van 
slreeplijneri zijn alleen voorzien de kaarten i a en i b , alle andere 
hebben puntlijnen. Eene aandachtige beschouwing met behulp 
van een loupe toont echter aan, dat er 3 soorten adreslijnen 
zijn en dat de kaarten met puntlijnen verdeeld kunnen worden 
in 2 soorten, n.1. die met zuiver ronde punten en die met kleine 
streepjes, waarbij de k n g t e grooter is dan de dikte. 

Men kan dus spreken van : 
a) streepHjnen (waarbij de streep één geheele lijn is), 
b) puntlijnen en 
c) streepjeslijnen. 
Voor zoover nagegaan is kunnen vvorden komen de volgende 

kaarten voor zoowel met puntlijnen als met streepjeslijnen : 
45 a l , 54 a l , ' 6 3 e, 63 f, 74 a I, 75 a I, 75 e, 76 i II, 77 c, 80 e, 

80 f, 80 i l l , 88 e, 91 I, 93 b l , 93 b II, 93 e, 95 f 1,96 a l , 105 I, 
106 a l , 107 g l , 122 b, 126 a l , 127 c, 129 a l , 129 c 1, 129 e, 130 b I, 
I 3 2 a l , 1351, i 3 6 a l , 136 d, i 3 7 g l , i ß S a l , 138c, 139I, 139II, 
140 a l , i4 i d, 141 e, 141 h l , 1501, 152 I, 154 b , 154 e, 155 j I en 
155 j II (nummering volgens catal. Ascher). 

Volledig zal deze opgaaf niet zijn. Dat er meer soorten kunnen 
zijn, is licht aan te n e m e n ; de heer Pull bezit 74 a I met punt
lijnen en streepjeslijnen, doch 52 a (dus dezelfde kaart zonder 
opdruk) alleen met streepjeslijnen ; van 77 c. heelt hij beide 
soorten, doch de onoverdrukte (66 a I) alleen met puntlijnen. 
Een ieder kan, aan de hand van bovenstaand overzicht, gemak
kelijk nagaan, of de opgaaf aanvulling behoeft. Voor mededeeling 
van eventueele ontdekkingen houd ik mij ten zeerste aanbevolen. 

De Huygens boekhandel stelt zich voor de nieuwe briefkaarten 
van 5 cent verkrijgbaar te doen stellen voor 4 cent. Hiervoor 
wordt op de linkerhelft van de adreszijde, welke, in 10 vakken 
verdeeld wordt, gelegenheid aangeboden voor reclame vanaf f 10,— 
per vak bij oplaag van 5,000 en f15.— per 10,000. 

Tevens heeft genoemde boekhandel het plan opgevat om in 
1927 uit te geven een serie rijksbriefkaarten (12 stuks) waar op 
de linkerhelft van de adreszijde de maandelijksche agenda wordt 
afgedrukt (eventueel in 12 diverse tinten). Deze kalender brief
kaarten worden alsdan voor of op den is te van iedere maand 
aan be langhebbenden per post toegezonden, het abonnement 
hiervoor bedraagt f1,50 per jaar. Het aantal abonnés moet even
wel minstens 100 bedragen. 

De „Eindhovensche" briefkaarten-opdruk. 
Door vriendelijke bemiddeling van den heer Costerus ontving 

ik een exemplaar van de op blz. 190, ie kolom, reg. 20 v.o., 
bedoelde br ie fkaar ten 175 C a en 175 C b ter beoordeeling van 
den daarop aangebrachten paarsen balken-opdruk. 

Zonder de minste reserve kan ik verklaren, dat die opdruk 
onecht is. Dat de kleur van dien opdruk paars is in plaats van 
rood, levert in deze geen bewijs; immers het kan voorkomen, 
dat een drukker zich bij het gereedmaken van den drukinkt 
vergist (getuige de oranje foutdruk 5 cent 1894 en de bruinroode 
opdruk »vijf cent« op de briefkaarten), zoodat het kleurverschil 
buiten beschouwing kan blijven. W e hebben dus alleen te be-
oordeelen den vorm en de wijze van opdruk. 

Wat den vorm betreft, kan worden medegedeeld, dat voor de 
officiëele opdrukken 4 balken zijn gebezigd (voor de vraag- en 
voor de antwoordkaar t elk 2), die alle 4 in lengte verschillen ; 
elk van de opdrukken vertoont een zuiver rechthoekig parallelo
gram. Bij de z.g. Eindhovensche opdrukken hebben 3 van de 4 
balken denzelfden vorm en dezelfde lengte ; geen enkele van de 
4 heeft den voriB van een zuiver rechthoekig parallelogram. 

Wat de wijze van opdruk betreft, de officiëele is aangebracht 
langs typografischen weg, en wel beide balken op elke kaart 
g,elijktij(iig; de Eindhovensche zijn door middel van een gummi-
handstempel met stempelinkt, na elkaar, dus niet gelijktijdig, 
aangebracht . 

Waar nu vaststaat , dat de Eindhovensche opdruk niet een 
officiëele opdruk is, doet de vraag zich voor of de kaarten in 
quaestie al dan niet aan het postkantoor te Eindhoven zijn gekocht. 
Is zulks wel het geval, dan moet die opdruk wederrechtelijk 
door dat kantoor zijn aangebracht. Met welk doel? Een antwoord 
is hierop niet te geven, tenzij de heer Smelt méér dan den 
nominalen prijs aan den loketambtenaar die de kaarten verkocht, 
heeft moeten betalen, in welk geval er sprake zou zijn van 
knevelarij (crimen repuntundarum). 

De vraag is derhalve, of de heer Smelt zijne verklaring vol
houdt, de i 15 kaarten met onechten balken-opdruk aan één 
der loketten van het postkantoor te Eindhoven te hebben ge
kocht. 

Misschien wil hij zich daarover nog wel eens positief uitlatefi. 
P U L L , 

Haarlem, October 1926. Oud-controleur P. en T. 

Naar aanleiding van bovenstaand ingezonden stuk van den 
heer Pull kan ik mededeelen, dat de direteur van het postkan
toor te Eindhoven d.d. 22 October Jl. aan den heer Costerus o.a. 
schreef: »In aansluiting op mijn laatste schrijven van 10 Sep
tember jl. en naar aanleiding van een bezoek van den heer J. 
Th . M. Smelt, Technisch ambtenaar bij 's Rijks Waters taat met 
den heer Raijmakers hier ter stede, die mij nadere gegevens 
verstrekten omtrent de gekochte buitenlandsche briefkaarten 
met paarsen ba lkopdruk kon door mij een meer uitgebreid 
onderzoek ter zake worden ingesteld. Dit heeft uitgewezen, dat 
de stempeling op de briefkaarten inderdaad door een der assis
tenten te mijnen kantore is aangebracht en dat deze kaarten zijn 
verkocht. Hij deed zulks zonder eenig frauduleus opzet, doch 
alleen om een voorraad dubbele buitenlandsche briefkaarten, 
die weinig gevraagd worden, te kunnen verkoopen als enkele 
buitenlandsche briefkaarten. Ik moet derhalve mijn boven ge
noemd schrijven herroepen. Het doet mij leed, dat ik U destijds 
verkeerde inlichtingen heb gegeven, doch ik meende aldus te 
kunnen schrijven, omdat ik niet kon denken, dat een der amb
tenaren eigenmachtig een dergelijke onvoorzichtige handeling 
durfde te begaan.« 

Als slot kan ik in deze kwestie nog mededeelen, dat de heer 
Smelt in begin Juni de bewuste kaarten aan 't loket van 't 
postkantoor te Eindhoven gekocht heeft voor den gewonen prijs 
van 10 cent. Hetzelfde soort kaarten is aan 't hulppostkanloor 
te Stratum (ressorteerende onder ' t postkantoor Eindhoven) 
eveneens voor den gewonen prijs van 10 cent gekocht door 
andere personen. 

BUITENLAND. 
De kaart van 5 + 5 cent, uitg. 1873. 

De kwestie, waarom in 1873, 3 verschillende kaar ten met betaald 
antwoord zijn verschenen, is nog steeds niet opgelost. 

In de Grosser Ganzsachen Katalog 1926, vindt men deze 3 
kaarten als volgt door mij vermeld : 

Kaarten 1873. Kop Willem III; met omranding ; zonder »Aan-
te« ; afstand tusschen de eerste en vierde adreslijn 27 of 24 m.M.; 
carton roomkleur ig ; bij 5 c. geel. 

5. 5 -(- 5 cent, blauw. 
a. Links samenhangend ; afst. 24 m.M. 
b. > » ; » 27 » 
e. Boven » ; ie en 4e zijde bed ruk t ; afstand 

24 m.M. 
Waaraan heeft deze oudste dubbelkaart voor het buitenland 

haar ontstaan te danken? Aan het postcontract met België, zoo 
goed als de enkelkaart dezer waarde. 

Zooals bekend, was het formulier (kaart zonder waardestempel 
van 2!/2 cent) met Nota betstemd voor de correspondentie met 
het buitenland (Besl. van 27.12.1870 met Duitschland, Oostenrijk 
en Zwitserland; Besluit van4.2. i87i met Frankrijk, Gr. Brittannië, 
Zweden, Denemarken, Luxemburg). In het Additioneel Postver
drag tusschen Nederland en België van 4,10.1873, nader uitge-
A\erkt bij Kon. Besl. van 5.12.1873 en bij circulaire van den 
Minister van Financien van 8.12 d.a:v. worden deze krar ten het 
eerst genoemd. Men leest o.m. in deze circulaire : 

Art. 2. Bij de nieuwe conventie is omtrent het navolgende 
overeengekomen : 

2e. Verzending van briefkaarten tegen een vooruit te betalen 
port van 5 cent. Indien er een formulier van betaald antwoord 
is bijgevoegd, bedraagt het port 10 cent. 

Art. 3. 2e. Zij worden dus aan het publiek verstrekt respec
tievelijk tegen 5^^ en 11 cent. Formulieren dezer briefkaarten 
(nieuw model) worden voor de eerste maal buiten aanvrage aan 
de Directeuren toegezonden. 

Art. 17. De tegenwoordige beschikking treedt in werking den 
I5den December 1873. 
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De tweede vraag, die zich voordoet is, hoe is deze 
kaart ontstaan ? In dit verband moeten wij eerst de 
enkelkaart aan een beschouwing onderwerpen. Hier-

«ïSdli«S3Bfl'S*J ^°°^ werden 2 verschillende proeven in blauw, groen, 
^ » ^ s B ^ rood en zwart ontworpen n.1. in wapen-en in koptype. 
^^^^^^ welke (behalve bij dit laatste type, wat den waarde

stempel betreft) getrouwe copieën waren van de kaart 
van 2)4 cent, wapentype met dicht bij elkaar staande 

punten (i6 op i c.M.) der adreslijnen. De hoogte der adreslijnen 
was 27 m.M., Aan en te werden overgenomen. De definitieve kaart 
werd weer een getrouwe copie van de proef.') 

|S£52SH52S2SSSESESH5252SES2S2S2SESE5ESSHSESES25S5ESS525255SS2SaESH5E5a5^ 

Briefkaart. 
(ANTWOORD B E T A A L D . ) 

Aan. 

te 

Te gelijk met deze enkelkaart zouden op 15 December 1873 
ook dubbelkaarten worden verkocht: men ging daarvoor op gelijke 
wijze te werk. Ook nu werden 2 verschillende proeven in wapen 
en koptype in dezelfde 4 kleuren ontworpen ; de hoogte der 
adreslijnen was weer 27 m.M.; Aan en te bleven weer; de adres
lijnen bestonden nu echter uit verder uiteenstaande punten 
(12 op I C.M.), alles gelijk aan de binnenlandsche dubbelkaart 
van 2V2 -|- 2}^ c. 

Was nu de definitieve kaart weer gelijk aan de proef? Neen; 
daarbij waren Aan en te verdwenen. Vergelijkt men nu de 3 
dubbelkaarten met de proeven, dan ziet m e n : dat kaait 55 
hiermede volkomen identiek is, zonder de woorden Aan en t e ; 
de hoogte der adreslijnen is dezelfde gebleven ; de ruimte van 
Aan is nog niet volgestippeld ; zelfs ontbreekt op de 3de adreslijn 
de 24ste punt van links, die zoowel op de kaart van 2}/^ - j - 2 ^ 
cent als op de proeven ontbreekt. 

De reden, waarom Aan en te verdwenen, zal wel geweest zijn, 
dat deze woorden eenigszins onjuist waren op een voor het 
buitenland bestemde kaart, en zeker onjuist op de antwoord
kaart, die van het buitenland naar hier werd teruggezonden. 
De beslissing hierover werd dus waarschijnlijk geromen na het 
drukken der enkelkaarten en Wór het drukken der dubbelkaarten. 

I/eel, heel spoedig werd nu ook dezelfde verandering aange
bracht op de enkelkaar t ; dit is iets. hetgeen mij niet bekend 
was, zelfs nog niet, toen ik de Nederlandsche poststukken voor 
de in Mei verschenen catalogus bewerkte ; deze bewerking zou 
anders vrij zeker geweest zijn, zooals hieronder volgt. Voor mij 
ligt een goed gebruikt stuk van 5 c. zonder Aan- te , hoogte der 
adreslijnen 27 m.M., ruimte van Aan niet volgestippeld. (N». 6i5), 
gezonden van Rotterdam naar Brussel op 19 Januari 1S74 ; dat 
is dus juist 5 weken, nadat de eerste 5 en 5 -|- 5 c. kaarten 
aan het publiek waren uitgereikt. 

Van 15 December 1873 tot — laat ons zeggen — in 1875 
waren voor België in gebruik 2 verschillende enkelkaarten nrs. 4 en 
6b en een dubbelkaart , 5^; deze laatste zal wel, evenals nog 
tegenwoordig de buitenlandsche dubbelkaart , uiterst weinig 
gebruikt zijn geworden, vandaar haar zeldzaamheid. 

Waren die 2 enkelkaarten alleen voor B e l g i ë bestemd ? Heb 
ik de besluiten en circulaires op deze zaak betrekking hebbende 
goed gelezen, zoo kan ik slechts bevestigend antwoorden. Maar 

') Hier zij nog gememoreerd, dat in de catalogi jarenlang een kaart is 
opgenomen geweest, met Aan en te en 24 m.IW. hoogte der adreslijnen ; sinds 
1911 is zij uit Senf verdwenen m. i. terecht, ilc geloof niet, dat zij bestaat. 

heeft het toenmalige postbestuur misschien een vooruitziende 
blik gehad? Ik acht dit zeer waarschijnlijk. Op 9.10.1874 werd 
het Postverdrag van Bern gesloten, waarbij de verzending van 
kaarten internationaal werd geregeld ; voor dien hebben natuurlijk 
besprekingen plaats gevonden. Is nu de veronderstelling zoo 
onjuist, dat de kaarten met Aan-te voor België (waar een groot 
deel der bevolking Vlaamsch spreekt), die zonder deze woorden 
reeds voor de oveiige landen bestemd waren? Als dit n i e t 
juist is, waarom is dan kaart 4 met Aan-te weer opnieuw gedrukt ? 
En dat men hierbij 2 verschillende oplagen kan vaststellen, lijkt 

mij geheel zeker. Zoowel bij de binnenlandsche kaart 
van 2}/2 c. zonder nota als bij die van 5 c. met Aan - t e , 
treft men in 1876 en later een gele cartonkleur aan, 
welke geheel afwijkt van de veel lichtere, roomkleurige 
vóór dat j a a r ; ik vermeen dit te kunnen beschouwen 
als een tweede oplage, daar men de lichteie wel later, 
de gele tint niet vóór 1876 vindt. 

De vraag doet zich voor, waarom werd de kaart 6b 
(desnoods met volgestippelde ruimte van Aan) vervan
gen door 6a en de dubbelkaar t 5i5 door 5« en ^c \ 
waarom werd de hoogte der adreslijnen van 27 op 24 
m.M. teruggebracht ? Moest ik die vraag voor mij zelf 
beantwoorden, d ru zou ik an twoorden : de kaarten vol
deden vermoedelijk niet gehee l ; gedeeltelijk niet in de 
praktijk, gedeeltelijk niet aan schoonheids-begrippen. 

Wij verzamelaars hebben steeds getuurd op de hoogte 
der adreslijnen en dit steeds — en zeer terecht — op
gegeven als h e t verschil tusschen de beide edities. Er 
zijn echter nog enkele afwijkingen. Bij kaart 4 en 6^ is 
de afstand tusschen den waardestempel en de eerste 
lijn 41^ m.M.; deze ruimte is vermoedelijk te klein 
bevonden: 

ie . om er flink tusschen te schrijven, zonder het zegel 
te r aken ; 

2e. is het niet fraai, dat de waardestempel zoo dicht 
bij de eerste adreslijn staat. 

Deze bezwaren golden natuurlijk niet voor de 2'/j c. kaart met 
kleineren waardestempel. De lijnen op de 5 cents-kaart konden 
wat zakken en wat worden ingekrompen; de afstand tusschen 
de laatste adreslijn en de onderrand zijn resp. 11 en 9 m.M. 
Hetzelfde zou dan ook voor de antwoord-kaarten gegolden hebben. 
Wanneer heeft deze verandering plaats gehad, een verandering 
die voor de dubbelkaarten tevens het gevolg had, dat de adres
lijnen nn ook uit dicht bijeenstaande punten (16 op i c.M.) 
bestonden ? 

Ik vermoed voor de enkelkaart (6a) in 1875 ; voor de dubbel
kaart 5« — ik heb geen bepaald idee, daar ik ze gebruikt mis; ik 
denk met Moens in 1876. 

Nu nog kaart 51;! De reeds gemelde gele cartonkleur treft 
men hierbij ook aan ; ik geloof dus , dat ze in 1876 of daarna 
is gediukt . Dat ze bij kaart 5a en niet bij 5Ä behoort, staat vast; 
zij is daaraan volkomen gelijk, behalve wat samenhang en karton-
kleur betreft. Het vermoeden is wel eens geuit — ook door mi j—, 
dat het een proef is ; ik geloof dat niet meer ; ie schijnen er 
gebruikte stukken, al thans gehalveerde, bekend te zijn (mijn 
eigen exemplaar is van 1886; wel wat laat!) maar 2 e : ik zou 
niet weten, waarvan het een proef zou moeten zijn, Het verschil 
tusschen t,b en 5« is betrekkelijk zoo gering, dat ik niet kan 
aannemen, dat daarvoor proeven in eenigzins beduidend aantal 
zijn g e d r u k t ; want hoewel zeer zeldzaam, komt ze toch in ver
scheidene collecties voor. Een foutdruk misschien ? Het zou zeker 
interessant zijn, indien men dit nog kon vaststellen. Kan men 
nog nagaan, hoe of voor ruim een halve eeuw de kaarten gedrukt 
werden? Zou deze kaart ontstaan kunnen zijn, voordat een of 
meer vellen met de verkeerde (dus reeds met de vraagkaart 
bedrukte) zijde op de clichés van de antwoordkaart is terecht 
gekomen? Dat een dergelijk gedrukte kaar t in 1876 (?) nog niej 
als drukuitschot werd behandeld, zal wel niemand verwonderen_ 

Is het misschien een poging, een probeeren geweest, eens te 
onderzoeken of het bedrukken der ie en 4e zijde even goed 
voldeed als van de ie en 3e zijde? Het lijkt mij niet onmogelijk. 
Ik herinner eraan, dat ik in mijn artikel over »Een nieuwe Neder
landsche Briefkaart« (Juli 1918) een notitie opnam van een oud-
postambtenaar, die een collectie proeven (later door den heer 
Matthes verworven) samenstelde. Deze schreef bij een paar kaarten 
van 2i/^ -\- 2]A c. 
zijde bedrukt : 

»Dit form, en ook dat der dubbele Binaenl. is bij 2 Oct, 1878, 
N*. 1037 P.S. wederom gewijzigd in dier voege, n.1. dat voortaan 
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5 Cent per Franc I 
Wij ruimen een aantal boekjes met zegels op, die wü, 

geprijsd volgens Yvert 1926, a slechts S cen t p e r franc 
op zicht s t u r e n ! Afname minstens 50 Franc en aange

teekende re tourzending. Baden 1S62 3 en 6 kr. f 0,60. 

Vraagt onze prijslijst en ons tijdschrift 

„Pöslzegelflieüws", 2/e jaargaop! f 2, per Jaar. 
REINOU KINGMA, Postzegelhandel, 
APELDOORN. Tel. 1029. 

(239) 

Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het B i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat in het begin dej volgende maandperpffs/Awüaniie 
over den abonnementspr i j s voor den volgenden jaargang (met 
de invorderingskosten f5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Voor eventueele toezending van 
den abonnementspri js gelieve men zooveel mogelijk gebruik te 
maken van den Postcheque en Girodienst, door overschrijving 
of storting op onze Rekening no. 37183. 

De abonné's in het B u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs k f6,— per postvvissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februar i a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenli jst worden a/gevoerd. 

Breda, 15 November 1926. De Administrateur, 
L.' C. A. S M E U L D E R S . 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den vijfden jaargang zal aan het 

Decembernummer worden toegevoegd. 

Bericht. 
Wegens gebrek aan plaatsruimte moest de boekbeoordeeling 

worden bekort en bleef de opgave van nieuwe hulppostkantoren 
enz. achterwege. 

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van den Raad van 
Beheer van het Ned Maandblad voor Philatelie op 

Zondag 31 October 1926, te Amsterdam. 
Aan den Bond zal te beginnen met i Januari 1927 de in het 

Maandblad ingenomen plaatsruimte weer in rekening worden 
gebracht en wel met een vast, matig bedrag, dat vóór het begin 
van elk jaar wordt bepaald. 

Een uitvoerige instructie voor den administrateur wordt vast
gesteld. 

Een voorstel der H. P. V., om hoofdredacteur en administra
teur ambtshalve lid te doen zijn van den Raad van Beheer, 
wordt op grond van de argumentat ie verworpen. Intusschen zal 
een voorstel van ongeveer gelijke strekking, doch op andere 
gronden verdedigd, door den R. v. B. aan de vijfcontracteerende 
Vereenigingen ter behandel ing worden voorgelegd. 

Een tweede voorstel der H. P. V., om de geheele correspon
dentie met den Bond en de Vereenigingen inzake de actie van 
de H. P. V. tegen den Bond op kosten der H. P. V. als bijblad 
aan het Maandblad toe te voegen, wordt in verband met den 
in het Maandblad te handhaven goeden toon eveneens verworpen. 
Echter wordt aan de H. P. V. voor een eventueele eigen publi
catie het gebruik van het adressenmateriaal van het Maandblad 
aangeboden. 

Hoofdredacteur, administrateur en secretaris worden voor 1927 
herbenoemd. Als voorzitter wordt volgens rooster voor 1927 een 
Aix afgevaardigden van sBreda« en als vicevoorzitter een der 
H. P. V. aangewezen. 

Als plaats der voorjaarsvergadering wordt Breda vastgesteld. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Reehtspersoon erli'nd by Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, Mo. 67. 

Nederlandsche PhilatelistenVereeniging „Op Hoop van 
Zegels", te Haarlem. 

Aantal leden : i48. 
Vertegenwoordigers : 

1. P. B. ter Laag, Bronsteeweg 24, Heemsteder" 
2. John Robbers, Tramweg 15, Aerdenhout. 
3. J. Rol, Ged. Schalkburgergracht 83, Schoten. 
4. H. N. Tetterode, Schotersingel 71, Haarlem. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secre ta r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

Nieuwe leden. 
973. C. Draaisma, Salatiga (N.I.). 
976. A. G. A. Stakenburg, Groote weg 207, Magelang (N.I.). 
972. J. F. Bekker, Wagenweg 78, Haarlem. 
971. mr. J. B. Bomans, Kleine Houtweg 125, Haarlem.V. h.\.. 
969. dr. D . E . da Costa, Laan Copes v. Cattenburch 129, 

Den Haag. V.A. 
974. Max Pool, Korte Poten 25, den Haag. 
975. mr. L. F. J. Rijkmans, Amalia van Solmsstraat 117, den Haag. 

Aanmeldingen. 
P. de Korte p./a. Gemeentewerken, Medan (N.l.). 
F. J. N. Postma, p./a. Delimij., Medan (N.l.). 
dr. O. Deggeller, Willemslaan 2, Weltevreden (N.I.). 
J. Franzen, Merwedekade 4, Dordrecht. 
dr. H. D. Mak van Waay, Willem de Zwijgerlaan 36, den Haag. 
K, P. Manus, Langebrugsteeg 9/11, Amsterdam. 
H. J. van Ulsen, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem (lid »Globe«). 
N. H. de Wilde, Oranje Nassaustraat 6, Dieren. 
W. Dooren, arts. Westerlaan 69, Medemblik. 
J. H. Nieuwenhuyzen, Kapelstraat 31, Hilversum, V. L. 

Bedankt met 31I2'26. 
715

720. 
760. 
490. 

760. 
619. 
519. 

23

475
3

217, 

S. H. de Bock. 
U. G. Egmond. 
P. J. J. Haazevoet. 
Ch. A. Pull. 

943. W. Nederkoorn. 
903. mej. M. Noteman. 
751. W. Nijveld. 

54. R. A. Polak. 
Adresveranderingen. 

J. B. H. Asbeek Brusse, Schouwbroekstraat 15, Heemsted 
(Haarlem). 
P. J. J. Haazevoet, Keizersgracht 451, Amsterdam. 
L. W. Hansen, Indië, 
Ch Hulster, Laan van Meerder voort 549, Den Haag. 
J. Keuter, Rue Charles Degroux 62, Brussel. 
H. W. Nijman, adres onbekend. 
F. C. M. de Ridder, onbekend 
H. N. Valckenier de Greve, Turfmarkt 6, Gouda. 
A. Verstrijden, Kampementsweg, Salatiga (Java, NI . ) . 

AGENDA der Algemeene Vergadering op Zondag 38 
November 1926, 's namiddags 2 uur, in „American 
Hotel", te Amsterdam. 

1. Opening en Mededeelingen. 
2. Verslag der Algem. Vergadering op 22 November 1925 te 

Amersfoort (zie mededeelingen Nederl. Maandblad voor Phi
latelie Dec. '25). 

3. Verslag over 1925 (Zie jaarboek 1926). 
4. Rekening en Verantwoording 1925. Rapport en conclusie der 

Financieele Commissie. (Zie jaarboek 1926). 

WATERGRAAFSMEER • M ■ T A . # \ r t «> * » 
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5. Begrooting 1926. 
6. Verkiezingen: a. peiiodiek aftreden der bestuursleden W. P. 

Costerus P.zn, J. B. Robert en G. V. van der Schooren. 
b. voorzien in de vacature ontstaan door het bedanken van 
den heer H. J. Boeken J.zn. 
c. Financieele Commissie : aftreden van het lid L. van Essen 
en van het plaatsvervangend lid E. J. Martens. 

7. Rapport Commissie motie Amersfoort, en wat verder ter 
tafel zal worden gebracht. 

8. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waâ - de vol
gende Algemeene Vergadering zal worden gehouden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
De Secrftaris, A. VAN DAM. 

Begrooting 1927. 
(Zie Mededeelingen Maandblad October.) 

Gezien de Financieele Commissie. 
•• {w. g.) L. van Essen, G. J. Stork, A. Kriebel. 

Postpakket-verrekenzegels. 
De zegels zijn bij het Hoofdbestuur der P. & T. besteld. De 

ontvangst en daarna de aangeteekende verzending, slechts aan 
bestellers, die het verschuldigde bedrag f4,25 hebben voldaan 
(postgiro 27912), zal nog wel geruimen tijd duren. Correspondentie 
hierover zonder retourporto wordt niet beantwoord. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN DEN BERG, Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
1 November 1926, des avonds te 8 uur, in de boven
zaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Waarschijnlijk in verband met den R. K Feestdag zijn slechts 
21 leden aanwezig. Na opening der vergadering door den voor
zitter, den heer Singels, worden de notulen van de vergadering 
van 6 October j 1. zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De 
beeren Hekking, Sprengers, Wolterbeek en Loefif worden dank 
gezegd voor de geschonken zegels voor de verloting, terwijl een 
bijzonder woord van dank wordt gebracht aan den heer Mebus te 
Amsterdam, voor het schenken van het door hem uitgegeven 
album Nederland & Koloniën, no. 4 a, hetwelk juist is verschenen. 
Dit album is geheel nieuw bewerkt met typen, tandingen, papier
soorten, enz. en is sinds de vorige uitgave veel verbeterd. De 
prijs bedraagt f 8,—, in luxe-band f 9,25, zonder typen en tan
dingen f 5,50 (porto extra). Het geschonken album wordt door de 
leden met zeer veel belangstelling bekeken. De secretaris krijgt 
opdracht den heer Mebus schriftelijk dank te zeggen voor zijn 
fraai geschenk. Voorts staat de heer Martin voor de bibliotheek 
af een serie zegels van Chefoo, waarvoor hem eveneens dank 
wordt gebracht. 

In het drukraampje gaan rond de afdrukken van de kinder
zegels, welke I December zullen verschijnen, alsmede de nieuwe 
zegels van België waxi 75 cts., 1,25 fr , en 2 fr. De voorzitter doet 
enkele mededeelingen omtrent eerstgenoemde zegels, alsmede over 
de waarschijnlijk uit te geven zegels ten bate van het N. O. C. 

Met algemeene stemmen worden daarna de candidaat-leden, de 
beeren Van den Bogaert, Brink, Wilmer, Van Caspel en Versteeg 
als lid aangenomen. 

De voorzitter deelt daarna mede, dat in Laren en Rotterdam 
nieuwe vereenigingen zijn opgericht. 

De verloting brengt daarna ieder lid een prijs. Alsnu volgt 
de verloting van bovengenoemd album van den heer Mebus. De 
gelukkige winnaar is de heer Tissen. De heer Wolterbeek schenkt 
thans eenige fraaie zegels voor een tweede verloting, welk goed idee 
door de beeren Tissen, Chatrer, Exalto, Hendriks, Homs en Jacobs 
wordt nagevolgd. De voorzitter dankt allen voor de fraaie zegels. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, 
waarna de leden nog geruimen tijd blijven napraten. 

Breda, i November 1926. De iste Secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
492. H. F. J. Brink, Proveniersplein 7, Rotterdam. (V) 
E. Z. 

490. R. van d«n Bogaert, Groote Markt 20, Breda, T 643. (I) 
E. Z, 
493. J. G. A. Wilmer, Nijverheidssingel 43 a, Breda. (1) 
E. Z. 

68. J. G. van Caspel, Engweg lo a. Laren (N H.). (VII) 
E. 
491, Jos. Versteeg, Mariastraat 49, 's-Gravenhage. (V) 
E. Z. R. 

Candidaat-leden. 
F. J. Mijnssen, directeur van het postkantoor, Kraanstraat 5, Breda. 

(Voorgedragen door A. F. Singels te Breda.) 
dr. H. Hoyng, arts, Kappellerpoort 6, Roermond. (Eigen aangifte.) 
W. Post, procuratiehouder Geldersche Credietvereeniging, Broe

derweg 16, Kampen. (Eigen aangifte.) 
J. M. van Roessel, commies bij het Kabinet der Koningin, 

Suezkade 58, 's-Gravenhage. (Eigen aangifte.) 
J. Bonting, ie officier Kon. Ned. Stoomb. Mij., Groene Singel 

67, IVeesfi. (Eigen aangifte.) 
dr. W. L. A. Weigand, scheikundige, Ngemplak 12, Soerabayä. 

(Ned.-Indië). (Voorgedragen door J. C. G. van den Berg te Ginneken) 
Bedankt als lid. 

61. E. J. Martens, te Amsterdam. (VII) 
2o4. Max. R. Hakkert, te Rotterdam.. (V) 
129. dr. H. F. Dubois, te Breda. (II) 
127, H. C. van der Schans, te Venia. (VI) 
223. J. M. Baron van TuyII van Serooskerken, te 's-Gravenhage. fV) 
103. A. Luijks, te Rotterdam. (V) 
241. J. Siegers, te Vlissingen. (IIIj 
225. C. Koopman, te ^s-Gravenhage. (V) 

Adreswijziging. 
371. Jos. B. M. de Hoog, te Breda, thans Pastoor te Hoeden 
Z.R. (N.Br.) (Van II naar III.) 

Bekendmaking. 
Toor deg:euen, die zicli thans bQ een der bestaursleden als 

lid aanmelden voor het vereenigingiijaar 1927, gaat het lid
maatschap reeds uu in en behoeven z^ Toor het t^dvak tot 
en met SM December a.s. nog geen contributie te betalen, 
terwfll zfl recht hebben deel te uemen aan de groote alge
meene rerloting (zonder nieten) in de Jannari-Tergadering. 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Donderdag 25 November 

1926, des avonds te 8 uur, in de ,,Beurs van Breda". 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 6 December 1926, des 

avonds te 8 unr, in de bovenzaal van de „Beurs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

Ver . van Postzegelverz. ,,HolIandia**, te Amsterdam. 
Secret.: J. A. KASTEIN, Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zater
dag 30 October 1926, 8 uur n.m., in hotel „Kras-
napolsky", Amsterdam. 
Aanwezig 56 leden en 6 introducé's De voorzitter richt een 

speciaal woord van welkom tot de beeren Benders en De Veer, 
die als gast tegenwoordig zijn en de candidaat-leden, de beeren 
G. J. H. Bos, J. G. Deerenberg, J. A. Tegelaar en J. H. Broekman, 
om vervolgens te wijzen op het feit, dat de firma Donath & Co. 
haar looste veiling zal houden en in den lijvigen catalogus een 
pagina druks aan »HoUandia« is afgestaan voor onze a s. Tentoon
stelling, waarvoor hij den heer E. Donath namens de Vereeniging 
hartelijk dank zegt. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Singels, den Bonds
secretaris, in verband met de door »Hollandia« op de laatste 
Bondsvergadering gevraagde volledige agenda (waaruit blijkt, dat 
door het Bondsbestuur wel aan art. 26 voldaan is, al kon de 
agenda toen nog niet volledig opgenomen worden) en een schrijven 
van den heer Mebus, waarin hij ons zijn speciaal album voor 
Nederland en Koloniën n". 4 A aanbiedt, met verzoek dit album 
op de vergadering te laten circuleeren, hetgeen geschiedt Hoewel 
sommige leden vonden, dat de cliché's over het algemeen minder 
goed geslaagd zijn, valt de volledigheid en opzet zeer te prijzen. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R - N - Y A A R & C g « D I R . L E O N D E R.AAY 
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Als nieuwe leden worden na ballotage aangenomen de beeren 
G. J. H. Bos, J. G. Deerenberg, J. A. Tegelaar, H. P. J. ^mesz , 
G. J. du Cloux, P. J. de Groot, benevens de heer J. H. Broekman 
als junior-lid. 

Na de pauze doet de heer Van der Hurk eenige mededeelingen 
over de aanstaande Tentoonstelling, o. a. dat de Burgemeester 
van Amsterdam zitting zal nemen in het Eere-Comité en de be
langstelling reeds groot is, zooals blijkt uit het feit, dat wij reeds 
toezeggingen hebben ontvangen van 2 gouden, 5 verguld zilveren 
en 2 zilveren medailles, i zilveren beker, f 50,— van ons eerelid, 
den heer Broekman, en f 10,— van den heer Spitzen tt Ginneken, 
welke mededeelingen met applaus begroet worden. De voorzitter 
dankt den heer Van der Hurk voor alles wat hij nu reeds heeft 
weten te bereiken en is ervan overtuigd, dat wij.in hem den 
rechten man gevonden hebben. _ 

Vervolgens vertoont de heer D. de Vries het tweede gedeelte 
zijner Amerika-collectie en de schitterende series van Mexico, 
Peru, Uruguay, enz. doen niet onder voor die der in de vorige 
vergadering vertoonden, zoodat er ook ditmaal veel te leeren en 
te genieten viel en het luide applaus, dat volgde op de woorden 
van den voorzitter, toen hij den heer De Vries hartelijk bedankte, 
welverdiend was. 

Na veiling van 50 kavels, die 4 ; f37,50 opbrachten, verloting 
van 20 prijzen onder de aanwezigen, waarna sluiting omstreeks 
10.30. 

De 2e secretaris, ]. P. TRAANBERG. 

Aangenomen als lid. 
J. G. Deerenberg, Wit te de Withstraat 132 H, Amsterdam. 
P. J. de Groot, Vleutensche weg 305, Utrecht, 
J. A. Tegelaar, Corn. Krusemanstraat 44, Amsterdam. 
H. Ph. J. Amesz, Bosch- en Vaarstraat 2, Heemstede. 
J. H. Broekman, Prinsengracht 572, Amsterdam. 
G. J H. Bos, Trompenburgstraat 29 hs, Amsterdam. 
G. J. du Cloux, Gooilaan 18, Russiim. 
(De 2 laatstgenoemden zijn eerst dan aangenomen, als binnen 

10 dagen na 't verschijnen van dit orgaan geen bezwaren zijn 
ingekomen). 

Adresveranderingen. 
7. J. Hanekamp, Wit te de Withstraat 5 2 " , Amsterdam. 

130. j . W. Smith, Marnixstraat 385 hs, Amsterdam. 
280. W. de Baat, Van der üuijnstraat 17, Utrecht. 
224. W. F . Schön, Prinsenstraat 16, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
297. J. N. M. Stolp, Amsterdam. 
103. J. C. Philips, Amsterdam.. 
144. J. Wagenvoort, Amsterdam. 
202. B. M. Wagenvoort , Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
E. van Strien, 2e Jan Steenstraat 79 bov., Amsterdam. (Voor

gesteld door S. Onderwijzer jr.), 
G. Huig jr., Zonnepad i,, Zaandijk. (Voorgesteld door J. Vreden-

duin jr.). 
dr. M. F. J. Smith, 's-Gravendijkwal 98, Rotterdam. (Eigen 

aangifte). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 November 192G, 

des avonds te 8 uur , in Café Saisse , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 November 1926, 

des avonds te 8 unr , in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
De postpakket-verrekenzegels worden in den loop dezer maand 

verwacht en zoo spoedig mogelijk toegezonden. Exemplaren, die 
na 't afweeken gescheurd blijken te zijn, worden terugverwacht 
en later door nieuwe vervangen. 

D^ ie secretaris, ]. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

J . 
I N M E M O R I A M 

T . V E R S T E R . 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
26 October 1926, in het hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 33 leden. Om ongeveer 8,15 opende de voorzitter 
deze vergadering. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. De voorgedragen candidaat-leden 
J. Mebus, E. D. Meeter en J. J. Stokmans werden tot leden aan
genomen. 

Hierna bracht de directeur van den verkoophandel zijn verslag 
over het afgeloopen vereenigingsjaar uit. Uit dit verslag bleek, 
dat uit de verschillende rondzendingen voor een totaal bedrag 
van f3528,56 gekocht werd; groep Z droeg daarvan f 1178,44 bij. 
De kooplust bleek nog gering, wat deels te wijten is aan de eco
nomische omstandigheden, deels aan de kwaliteit der boekjes in 
de gewone rondzendingen, die wel wat te wenschen over laten. 
Het op hooger peil brengen van die boekjes zal de kooplust 
zeker aanwakkeren. 

De aftredende bestuursleden, de voorzitter, de penningmeester 
en de sectiehoofden I en II, die zich herkiesbaar gesteld hadden, 
werden bij acclamatie herkozen. Geen der aanwezige leden ver
langde hieromtrent hoofdelijke stemming. 

Hierna werden de commissieleden, die de afgeloopen feest
viering zoo gunstig hebben doen slagen, verrast met een blijk 
van erkentelijkheid, namens de Vereeniging aangeboden voor de 
vele werkzaamheden, die zij hebben verricht. 

Bij de rondvraag verzocht de heer Spruit te overwegen de 
mogelijkheid, of de leden ter vergadering hun ledenlijsten konden 
laten circuleeren, in welke ledenlijsten achter de namen eene 
aanteekcning ware te stellen, welke landen door hen verzameld 
werden; dit om onderling ruilen te bevorderen. Aangezien de leden
lijsten door de vele wijzigingen geen plaats meer zullen bieden 
een dergelijke aanteekcning te stellen, deed het bestuur het 
voorste!, op de volgende vergadering een lijst te doen circuleeren, 
waarop de leden de gewenschte aanteekening kunnen stellen. 
Door de zorg van het secretariaat zal van die lijst een voldoend 
aantal afschriften worden gemaakt ter uitreiking aan de leden. 

Nadat de heer Vuijstingh namens de commissieleden de Vereeni
ging bedankt had voor de geschonken verrassing, feliciteerde hij 
de vergadering met het genomen besluit de aftredende bestuurs
leden bij acclamatie te herkiezen, omdat naar zijne meening bij 
dit bestuur, waarmede hij tijdens - de voorbereiding tot -
en gedurende de feesten heeft samengewerkt, de behartiging 
van de belangen der Vereeniging in goede handen is. 

Na de verloting, veiling en zichtzending, werd de vergadering 
om 10 uur opgeheven. 

De Secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN H U L S S E N . 

Nieuwe leden. 
J. Mebus, N. Z. Voorburgwal 264, Amsterdam. 

(e) E. D. Meeter, Fluweelensingel 59, Gouda, 
{t) ]. J. Stokmans, Soestdijksche straatweg 184, Bilthoven. 

Candidaat-leden. 
A. Meijer, Husi Oelde, Koningslaan, Bussum. 
Ph. A. D. A. van Rees, Margarethengürtel 46, Weenen. 
A, Meijer, Koningslaan 35, Bussum. 

Adresverandering. 
J. Hanekamp wordt Witte de Withstraat 52 II, te Amsterdam. 

Overleden. 
J. T. Verster, Roodewald, Nunspeet. 

Vergaderingen. 
BESTÜURS-VERGADERING op Dinsdag 23 November 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 November 1926, 
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Mededeeling. 
Onder verwijzing naar de mededeeling in het bericht van 

September 1.1., wordt den leden, die nog in verzuim gebleven 
zijn de benoodigde bedragen voor de aangevraagde opdrukport-
zegels over te maken, verjocht die bedragen ten spoedigste op 
te zenden aan den secretaris K, H. J. van Hulssen, Brigittenstraat 
17, te Utrecht. 

Haagsche Phllatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris; A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der algemeene vergadering van 
Donderdag 25 October 1926, 's avonds te8i/4 uur, 
in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom, in het bijzonder 
ons eerelid, den heer Coeland, die zich, zeker tot aller genoegen, 
weer in den Haag komt vestigen. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en zonder 
eenige op- of aanmerking goedgekeurd. Onmiddellijk stelt de 
voorzitter het punt »uittreden uit den Bond« aan de orde en 
merkt op, dat dit voorstel unaniem door het geheele bestuur 
wordt gedaan. De behandeling, beter gezegd »geenbehandeling», 
die èn onze voorstellen èn onze Vereeniging op de Bondsverga
dering zijn te beurt gevallen, eischen van eene Vereeniging, die 
zich zelf respecteert en die weet op zakelijke, objectieve wijze 
hare voorstellen te hebben voorgedragen en verdedigd, een Bond 
te verlaten, die beheerd wordt zooals de tegenwoordige. 

Er heeft eene degelijke geanimeerde gedachtenwisseling plaats 
tusschen het bestuur en de zéér enkele leden, die, in weerwil van 
alles, den Bond niet verdedigen, maar ons uittreden blijven 
betreuren. Vooral de heer J. D. van Brink betreurt het zeer. Er 
kan meer van uitgaan en na het bekende stuk in het Maandblad 
en onze actie is er reeds iets van uitgegaan, maar de sukkelgang 
van jaren her verandert niet in eens ! Wijs den Bond steeds op 
zijn taak! De meegedeelde houding van den heer De Beer, lid 
van het Bondsbestuur, verdient toch stellig onzen steun. Onze 
Vereeniging, zegt hij, is te hard van stapel geloopen,-te fel vooral 
in hare correspondentie, en dat heeft menige vereeniging terug
geschrikt. 

De voorzitter zegt, dat bedoelde correspondentie, die door het 
geheele bestuur is gedaan, meerendeels zelfs in de vergaderingen 
voor de verzending is behandeld en dat deswege het geheele 
bestuur, ja de geheele Vereeniging achter den secretaris staan. 
Op de Bondsvergadering is elke persoonlijke uitlating streng 
vermeden. Toen anderen trachtten persoonlijk te worden, hebben 
wij dit geketst en in de kiem gesmoord, omdat de voorzitter het 
niet deed. Volkomen vrij van alle smetten, alleen in het belang 
der philatelic zijn onze voorstellen ingediend, maar zelfs ons 
meest ingrijpend voorstel, de periodieke gedwongen aftreding van 
Bondsbestuursleden, is op een »hint« van den Bondsvoorzitter, 
die er n.b. het nut van inzag, doodgestemd. 

Welke weg blijft er ons dan nog over tot verbetering van den 
Bond ? 

De secretaris merkt nog op, dat het hem voorkomt, dat de 
Vereenigingen thans wegkruipen achter die bekende correspon
dentie. Maar wij hebben hun gevraagd, voor onze rekening, ons 
op hunne vergaderingen te ontvangen, teneinde onze bedoelingen 
uiteen te zetten. Zij zijn kosteloos in staat gesteld het hoor en 
wederhoor toe te passen en hebben dit niet gewild. Tegen onze 
voorstellen hebben zij geene argumenten ingebracht en de waar
dige houding van den heer mr. Vuijsting der Utrechtsche Vereeni
ging steekt er wel scherp tegen af. Zelfs na den oproep van 
mr. Vuijsting vermocht de Bondsvoorzitter zich niet op te werken 
tot de te eischen hoogte eene loyale uiteenzetting te geven van 
het standpunt van den Bond. Na zijn »hint« werd zelfs, zijn wij 
wél ingelicht, door de afgevaardigden van een der Vereenigingen 
tegen hel gegeven mandaat in tegengestemd. Men heeft ons 
duidelijk te kennen gegeven onze Vereeniging te kunnen missen 
en ons is het daarom geboden te gaan. 

De heer H. J. van Brink wenscht voor de stemming nog te 
zeggen, dat het ook hem spijt, dat wij den Bond zullen verlaten, 
bij welke spijt-betuiging voorzitter en secretaris zich aansluiten, 
maar waarvan h.i. de dringende noodzaak als een paal boven 
water vast staat. 

Met slechts 3 stemmen tegen en 5 blanco besluit de vergade
ring om den Bond onmiddellijk te verlaten. 

Hierna zijn de jaarlijksche bestuursverkiezingen aan de beurt , 
welke tot resultaat hebben, dat het geheele bestuur opnieuw wordt 
verkozen met uitzondering van de beeren Rinders en Dozy. In 
de plaats van den eersten wordt gekozen de heer Coeland, terwijl 
voor den tweeden, onzen getrouwen bibliothecaris, die feitelijk 
wegens overdrukke werkzaamheden al geruimen tijd door den 
heer Van 't Haafif was vervangen, de heer Van ' t Haafif werd gekozen. 
De voorzitter bedankt den heer Dozy voor zijne jarenlange trouwe 
en belangelooze diensten, memoreert , dat onder diens leiding de 
bibliotheek zich van niets tot iets heeft ontwikkeld, welke dank 
door flink applaus der leden wordt onderstreept. 

Tot afgevaardigden naar den Raad van Beheer worden benoemd 
de beeren ]. D. van Brink (herkozen) en P. S. van ' tHaaff( inde 
plaats van den heer A. G. Rinders). Na bespreking van enkele 
particuliere vereenigingszaken en gehouden verloting, sluit de 
voorzitter deze meer dan geanimeerde vergadering. 

De Secretaris, A. STARINK J R . 

Candidaat-lid. 
Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlin. 

Bedankt als lid. 
mevr. Boelen-Schlette, Laan van Meerdervoort, den Haag. 

Vergadering. 
Bfjeenkomst op Donderdag 25 NoTcmber 1926, des avonds te 

8VJ nur, in Café »BosehlaHt«, Bezuidenhout 2, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Rond

vraag. Ballotage nieuwe leden. Causerie, in te leiden door den 
voorzitter : »Is het noodig, in eene verzameling uitsluitend z.g.n. 
onberispelijke zegels te verzamelen?« 

Sluiting. Eventueele veiling. 

Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secre ta resse : J. G. Schuurman-Meesters , Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 26 
October 1926, in Restaurant »National, te Arnhem. 

De vergadering, die door 22 leden wordt bijgewoond, wordt 
door den voorziter geopend met een woord van welkom tot de 
aanwezigen. Na voorlezing en goedkeuring der notulen, wordt 
overgegaan tot ballotage van het candidaat-lid, dat met 20 stem
men voor en 2 blanco tot het l idmaatschap wordt toegelaten. 

Daarna hebben besprekingen plaats over de viering van het 
a s . d e r t i g - j a r i g b e s t a a n der Vereeniging. De penning
meester deelt mede, dat uit de kas een gratis algemeene verloting 
kan bekostigd worden. Aan de feestcommissie worden nog twee 
leden toegevoegd, n 1. de beeren Meijer en Te Winkel. 

Op voorstel van den heer Te W inkel wordt besloten de No-
vember-vergadering op 23 November te houden, in plaats van op 
30 November, zulks met het oog op de St. Nicolaas drukte. 

Bij de nu volgende verloting trekt de heer Te Winkel den prijs. 
Hierna sluiting der vergadering. 

De Secretaresse, 
J. G. S C H U U R M A N - M E E S T E R S . 

Nieuw lid. 
72. F . Erkens, Solostraat 4, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
96. P. Elijzen wordt Hommelscheweg 213, Arnhem. 
4o. J. Hanekamp wordt Wit te de Withs t raa t 52 n, Amsterdam. 
43. mej. R. B. Welter wordt Jan v. Nassaustraat 16, Den Haag. 

* Bedankt als lid. 
77. J. Hoff. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 23 November 1926. 
S0CIKTEITS4VOND op Dinsdag 14 December 1926. 
Beide in Restaurant „ N a t i o n a l " te Arnliem. 

D I R . U E £ 7 N D E RAAY 
INl-.TEL. ZUID «255 f 



i6 NOVEMBER 1926. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P . J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat 62, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 October 1926, 
des avonds te 71/2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 28 leden. De vicu-voorzitler, de heer Van der Hoven 
van Genderen, opent de vergadering, waarna de voorlezing der 
notulen volgt, welke zonder wijzigmg worden goedgekeurd. In 
de plaats van wijlen den heer R. J. de Ruiter wordt met alge-
meene s temmen tot voorzitter gekozen de heer P. J. van Harderwijk, 
die, onder aanneming zijner benoeming, welke onder luid applaus 
plaats heeft, den voorzittersstoel beklimt en met enkele kern
achtige woorden nogmaals de verdiensten van wijlen den heer 
De Ruiter in het licht stelt, terwijl hij hoopt op dezelfde aange
name wijze in he t vervolg de vergaderingen te leiden en mede 
te werken tot den bloei der Philatelistenclub »Rotterdam«. Ver
volgens huldigt hij de overige bestuursleden. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Het candidaatlid wordt toegelaten. 

De heer Groenhuizen heeft voor ditmaal ter bezichtiging mede
gebracht zijne verzameling proeven en zegels van Ned.-Indië, 
Curagao en Suriname. De zeer uitgebreide en interessante ver
zameling wordt door allen met groote belangstelling bezichtigd, 
waarna de heer Groenhuizen, onder applaus, door den voorzitter 
wordt dank gezegd. 

Daarna heeft de verloting plaats. 
Tenslotte wordt het rondzendingsverkeer der verkoopboekjes 

besproken en wordt daaromtrent vastgesteld : 
1. Alle leden, die aan de rondzendingen deelnemen, zijn 

verplicht zich een naamstempel aan te schaffen, ter afteekening 
in de vakjes van de door hen gekochte zegels ; 

2. Wanneer leden bij herhaling de boekjes langer dan drie 
dagen onder zich houden, worden zij, ter beoordeelmg van den 
verkoopcommissaris, in het vervolg onderaan de lijst geplaatst. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aangenomen als lid. 
G. van Marion, Brugmanstraat 47, Schiedam. 
L. W. Immink, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
S e c r e t a r i s ; J. N. H. VAN R E S T , Ful tons t raa t 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 
October 19^6, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 62 leden, waarvan 4 dames. Opening door den 
vooizitter. Van mevrouw wed. Amiabel is ontvangen voor onze 
bibliotheek het restant pilatelistische tijdschriften uit de nalaten
schap van wijlen den heer P. Amiabel. Zegels voor de verloting 
zijn geschonken door de beeren Gerritsen, Quaadgras en Melsert; 
voor 't falsificatenalbum door den heer Fr. van Hali. 

De voorzitter deelt mede, dat de volgende z.i. ongemotiveeide 
nieuwigheid hem ter oore is gekomen, nl. dat de toeslag voor de 
Olympiadezegels niet geheel ten goede zal komen aan dat doel, 
doch eerst zal verminderd worden met de drukkosten. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd, nadat 
eerst werd opgemerkt , dat in zooverre aanvulling verlangd wordt, 
dat de vermelde terechtkomst onzer te vorderen gelden steunt 
op een gerechtelijk vonnis. Tevens dat sindsdien een paar uit
stellers om de hooge kosten aan een vonnis verbonden te ver
mijden, zich gehaast hebben aan hun verplichtingen te voldoen. 

De ledenverkiezing levert 53 stemmen vóór, 4 blanco en 4 
van onwaarde, waarmede de candidaat leden zijn aangenomen. 

De verloting bezorgt den islen prijs aan den heer Kramer. 
De veiling b reng t een aantal mooie zegels op tafel. Rondgaan 
brieven met de nieuwe Spaansche Roode-Kruiszegels, met port 
belast, omdat ze in 't buitenland niet gelden. Tevens een honderd
tal falsificaten, gezonden door een vervalscher, welke op bestel
ling geleverd kunnen worden, van de oudste tot de nieuwste, 
alle ongestempf ld ; sommige heel mooi ; oppassen!!!! 

De voorzitter deelt mede, dat de beurs in de Spuistraat ge
houden zal worden zonder heffing van entree. 

Bij de rondvraag verkrijgt de heer Kirchner ' t woord, om 
mededeeling te doen van schenking voor de bibliotheek door 
den heer Slof. 

(Door den heer K. A. Heijmans is inzake de klacht, in de 
voorgaande vergadering geuit, voor zooveel mogelijk voldaan). 

De Secretaris, ]. N. H. VAN R E S T . 

Adresveranderingen liefst zoo spoedig mogelijk aan den secre
taris. 

Klachten over toezending van 't Maandblad aan den heer 
L. C. A. Smeulders te Breda. 

Nieuwe leden. 
260. W. van Leeuwen, Mahtenesserlaan 206 b, Rotterdam. 

79. J. Lastdrager, Gagelplein 21, Den Haag. 
365. P. Veen, Van Rosendaelstraat 64, Nijmegen. 
435. A. Wierenga, Bezuidenhout 249, Den Haag. 
458. mej . E. J. Eengelberd, N. Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
479. W. J. Liefheid, Senen 2, Weltevreden. (N. I.) 
482. M. J. Geist, Passer Baroe Oost 15, Weltevreden. ^N. I.) 

Candidaat-leden. 
G . T h . van Domburg , Sindoroweg 35, Weltevreden. (Voorgesteld 

door A. Brandt, Weltevreden.) 
H. Brinkman, cand. i d. Handelswetenschappen, Copernicus-

straat 30, Den Haag. (Voorgesteld door C. MoU en C. G. 
Hundepool.) 

Bedankt. 
435. M. IJpelaar, Tilburg. 
293. Jac. Bodaan, Den Haag. 

42. C. A. de Geus, Overasselt. 
171. P . van Bsch, Den Haag. 
D 399. V. C. Blonk, Dordrecht. 

Afgevoerd. 
332. J. Smits-Sibinga, Den Haag. 
373. Rich. Gundlach, Den Haag. 
464. M. P. A. Wilde de Ligne, Den Haag 

Adresveranderingen. 
112. A. Brandt, Sawah Besar 95, Weltevreden. (N. I.) 
213. L. Werbata , Samarinda, Borneo. (N. I.) 
125. P . G. Melsert, Dibbetsstraat 35, Den Haa^. 
453. H. J. Spooren ? ? (Tiel ? ? ) 
205. F. J, G. F u r d a n a a r Nieuwe Schoolstraat 87, Den Haag. 
104. J. C. van Vliet, Pahudstraat I24, Den Haag. 
474. A. Luik, Tamarindestraat 65, Den Haag. 
475. W. H. A. Ontrop, Teniersstraat 70, Den Haag. 
503. J. HoUinga, Batoe djadjar bij Timahi. (N. I.) 

12. H. H. Buijs, Avenue de la Chasse 63, Brussel. 
359. W. KnoU. ? ? ? 
288. P . L. Backer naar Scheveningschelaan 112, Loosduinen, 
360. mevr. Bakker naar Scheveningschelaan 112, Loosduinen. 
D 388. W. F. Nedermeijer, Anth. Camerlingstraat 22, Dordrecht. 
D 417. P. de Lange, Schieveenstraat 49 3, Rotterdam. 
D 4i8 . L. Smits, Bosboom Toussaintstraat 38, Dordrecht. 
D 388. W. F. Nedermeijer, Ant. Camerlingstraat 22, Dordrecht. 
D 397. D. A. Nedermeijer, Da Costastraat 28 rood, Dordrecht. 

B. Wieringa, Laan van Nieuw Oost-lndië 44, Den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUÜRS- en ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 

24 November 1926, respectieTeHjlf te 7 en 8 nur, in 
Café «IIollandalB«, Groenmarkt, te 's-Gr.iTenliage. 

1. Mededeel ingen. 4. Verloting. 
2. Notulen. 5. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 6. Rondvraag en sluiting. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(te secretaris A. Rouwenhorst, Vrleseweg 27 TOOO) den Isten 
VToensdag van de maand. 

LEDENVERGADERING afdeel ing „ T I E L " den 2ien Donder
dag der maand in Hotel , ,Corbelön". 

S/ilIMiSk?/;^?^ p N - Y A A R & C o ^ D I R . L E O N D E RAAY 
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Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : H. Ph. J. AMESZ, Boscli en Vaartstraat 2, Haarlem. 

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering op 19 
Oclober 1926 in het Gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond. 

Als de voorzitter de vergadering opent, blijken aanwezig te zijn 
19 leden. De heer Engelenberg is door ziekte verhinderd, terwijl 
de heer Robbers later arriveert. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Hageman, waarin hij 
per I Maart 1927 als lid bedankt . 

Het voorstel om het bestuur uit te breiden vindt geen tegen
kanting en wordt zonder stemming aangenomen. Als 2e secretaris 
wordt door het bestuur voorgesteld de heer Traanberg , die zich 
bereid verklaart een benoeming aan te nemen, tenzij zich nog 
een ander lid beschikbaar zou stellen. De heer Traanberg heeft 
n.1. veel werk voor het handboek der afstempelingen en als 2e 
secretaris van het in het volgend jaar jubi leerend »Hollandia«. 

Bij de alsnu te houden stemming blijkt, dat de heer Traanberg 
met op één na algemeene stemmen gekozen is. Hij wordt door 
den voorzitter welkom geheeten in het bestuur en neemt zitting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en wordt de 
avond besloten met een verloting onder de aanwezigen. De 
veiling gaat bij gebrek aan materiaal niet door, en is men reeds 
voor 10 uur op weg naar huis. 

De ie secretaris, H. Ph. J. AMESZ. 

Candidaatleden. 
mevr. H. G. van Oosterzee—de Hartog, Doorn. (Voorgesteld 

door dr. G. Versteeg.) 
A. H. Bloem, Vrouwehekstraat ij, Haarlem. (Voorgesteld door 

Jac. Stolp.) 
mej. Woning, Prov. Ziekenhuis, Santpoort. (Voorgesteld door 

Jac. Stolp.) 
Aangenomen als lid. 

156. mej. V. Vreuls, Godsweerdersingel 10, Roermond. 
157. mevr. M. J. Smidt, Singel 145, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
A. Luijks, Bergweg 161 b, Rotterdam. (Lid no. 83.) 

Adresveranderingen. 
2. W. J. Wijsmuller, Lanckhorstlaan 12, Heemstede. 

113. R. H. van Lunzen, Penninglaan 42, Rijswijk (Z.H.). 
68. L. Hageman, Overtoom 89, Amsterdam, (van af 1.12.26). 

125. L. Hollander, Hofstedestraat i i o b , Rotterdam. 
io4. Ch. Fischmann, Wilhelminakade 65, IJmuiden. 

12. G. D. Swanenburgh de Veije, Ter Apel (G.). 
Vergadering. 

Bijeenkomst op Dinsdag 23 November 1926, des avonds 8 uur, 
in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

O.a. bespreking J, P. Traanbe rg : Vliegpost. Na afloop belang
rijke veiling. Kavelingen voor de veiling worden tot uiterlijk 21 
November bij den heer J. C. Wildschut, Schreveliusstraat ä,rd, 
Haarlem, ingewacht. 

PhilatelistenVereeniging ,.Groningen", te Groningen. 
 Secretaris ; C. M E I J E R , Moddermanlaan 11, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 11 
October 1926, in CaféRestaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig 22 leden. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. 

Ingekomen is bericht van het hoofdbestunr der P. & T., dat 
met 1 November de distributie der opdrukportzegels zal beginnen. 

Op verzoek wordt het l idmaatschap van den heer Dijkema 
wegens vertrek op zijn vader overgeschreven. 

De heer Kuitert doet afrekening van de tentoonstelling in Mei, 
welke een batig saldo van f 36,— heeft opgeleverd, welk succes 

hij voornamelijk toeschrijft aan zijn medecomitéleden Ongering 
en De Vogel. De beeren Nieland en De Vogel wijzen erop, dat 
juist de persoon van den heer Kuitert als organisator den door
slag heeft gegeven. 

Nadat de verloting is gehouden, sluiting. 

Bedankt. 
18. M. W. Stuivenga, Groningen. 
82. F. S. van Klooster F.S.zn., Groningen. 

Nieuwe leden. 
18. H. Timmer, Kruitgracht 6, Groningen. 
82. W. Hoen, Burgemeester, Warffum. 

Vergadering. 
RDILAVOND op Maandag 22 NoTember 1926, te 8i^ nur, In 

HotelRestanrant „Victoria", Groote Marlet, Groningen. 
VERGIDEKING op Maandag 13 December 1926, te 8V2 uur , 

in CaféKestanrant , ,Snisse" , Heerestraat , Groningen. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

Philatel.Vereeniging ,,ZuidLimburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lamber tus laan 2fii Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 11 
October 1926, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de beeren Verwilst 
en Spoor, als nieuwe leden voor het eerst op de vergadering 
aanwezig, opent de voorzitter te 8.15 voor een 25tal leden de 
vergadering. Nadat hij de beeren Duckers en Sonneville namens 
de Vereeniging gelukgewenscht heeft met hun 25jarig jubileum, 
worden de notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Vervolgens heeft ballotage van nieuwe leden plaats ; de heer 
Uitenbosch wordt met algemeene s temmen als lid aangenomen 
en door den voorzitter geïnstalleerd. 

De voorzitter deelt mede, dat hij door de Vereeniging »Hol
landia« was uitgenoodigd om zitting te nemen in het Eerecomité 
van de door deze vereeniging het volgend jaar, ter gelegenheid 
van haar 25jarig bestaan, te houden Nationale Tentoonstelling 
van postzegels en deze uitnoodiging heeft aangenomen. Besloten 
wordt de Vereeniging een medaille aan te bieden. 

Aangezien verschillende leden de vergadering liever op een 
anderen dag dan Maandag wilden houden, wordt dit voorstel in 
stemming gebracht. Daar geen overeenstemming veikregen werd, 
blijft de vergadering op Maandag vastgesteld. 

Met een verloting, waarvoor mevr. Ising en de heer Verwilst 
eenige waardevolle zegels schenken, en eenige kienpartijljes, wordt 
de verdere avond aangenaam doorgebracht . 

Nieuw lid. 
79. L. Uitenbosch, Parallelstraat 60, Terwinselen. 

Adresveranderingen. 
6. F. H. Dückers, Volksplein 18, Maastricht. 

57. J. Theelen, Ambyerweg, Maastricht. 
63. E. Rut ten , Rijswijk (Z.H.). 

Volgende vergaderingen. 

Maandag 22 November 1926, 
Maandagr 13 December 1926, 

te lkens te 8 uur, in de 
Soc ië te i t «Momus«, 

TrQthof, te Maastricht. 

Bericht. 
Door den heer Mebus uit Amsterdam is aan de Vereeniging 

een prachtig album Nederland en Koloniën geschonken. Op de 
vergadering van 22 November a.s. zal dit album ter bezichtiging 
aanwezig zijn. Door het bestuur zal nader worden uitgemaakt, 
wat met het album gebeuren zal (vermoedelijk bestemd als prijs 
bij de a s. jaarlijksche verloting). 

De secretaris. 

WATERGRAAFSMEER * ^ 1 ■ ¥ # \ # % r t Cf «i* 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretar i s : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Heidtr. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
32 October 1936, in de Sociëteit „Van ViTeelde". 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers, met een 
woord van welkom de vergadering. De notulen worden na eene 
opmerking van den voorzitter goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van den directeur-
generaal [der posterijen, waarin wordt medegedeeld, dat nog niet 
met zekerheid kan worden medegedeeld of onze leden de opdruk-
porten kunnen bekomen, daar onze statuten nog niet koninklijk 
zijn goedgekeurd. Hierop deelt de voorzitter mede, dat bericht 
is gezonden, dat wij bereids de goedkeuring hebben aangevraagd. 

Verdere ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. 

Medegedeeld wordt, dat wij wederom voor een belangrijk bedrag 
hebben ingeschreven op de veiling in Bandoeng. 

Voor de rondvraag geeft zich niemand op. Vervolgens pauze; 
hierna eene kleine veiling, welke de kas eene kleine bate oplevert. 

Daarna wordt een aanvang met de groote verloting gemaakt. 
Deze vindt zeer geanimeerd plaats ; ieder krijgt zijn prijs, al naar 
gelang het geluk wil. 

Nadat het officieele gedeelte is afgedaan, wordt de avond verder 
gezellig doorgebracht. 

De Secretaris, ]. G. J. P O L L I N G . 

Nieuwe leden. 
S. J. Ween, Terhofstedeweg 12, Overveen, 
W. D. Zegel, Emmastraat 56, Helder. 

Adresverandering. 
Firma Gebr. Tho Bokholt van Louise Henriettestraat 30 naar 

Gedempte Boterdiep ^a, Groningen. 
Afgevoerd 

C. Wildschut, Fort Erfprins. 

Postzegelvereeniging ,,Heerlen", te Heerlen. (L.) 
Secretaris: P . S C H O E N M A K E R S , Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 October 
1926, in Hotel Roberts te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden 
welkom. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en ongewijzigd goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden behandeld. Van de rondvraag 
wordt druk gebruik gemaakt. Eenige leden vragen zichtzendincjen, 
speciaal van Nederland en Koloniën. Getracht zal worden zicht-
zendingen dezer zegels te bekomen. Ze zullen op de vergadering 
voor ieder lid ter inzage zijn, doch niet in de rondzendingen 
worden opgenomen. 

Ter vergadering circuleeren de nieuwe Michel-, alsook de 
Yvert & Tellier-catalogus. De prijzen worden vergeleken en eenige 

onjuistheden betreffende Nederland in den Michel-catalogus aan
gestipt. 

Op de volgende vergadering, welke is vastgesteld op 29 November 
zal den leden een aardige verrassing wachten. 

Hierna sluiting. 
Candidaat-Iid. 

B. B. Paans, Nieuweweg 392, Werkendam. 
Adres-verandering. 

M. Closset, Huskensweg 43, Heerlen. 

Vergadering. 
Maandag 29 NoTeinl)er 1926, te 8}^ nur, In Hotel Roberts, 

Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: A. HOFMAN, Frans Halsstraat 30:, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 19 Octo
ber 1936, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 
De door slechts 13 leden bezochte vergadering wordt door 

den voorzitter om ongeveer kwart na acht geopend. Nadat de 
heer Keizer eenige vragen had gesteld naar aanleiding van de 
thans aan de orde zijnde notulen, worden deze goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken worden vervolgens voorgelezen en 
voor kennisgeving aangenomen, terwijl door den secretaris wordt 
medegedeeld, dat ons lid de heer Van der Wal Zwolle metter
woon gaat verlaten en wordt besloten genoemden heer een 
dankbrief te doen toekomen voor het vele voor de Vereeniging 
gedaan. 

Ballotage vindt plaats over de onder nieuwe leden vermelde 
personen, die allen met algemeene stemmen als lid worden 
aangenomen. 

In de plaats van den heer Van der Wal moet een nieuwe 
leider ruilverkeer benoemd worden en wordt de heer Thiescheffer 
met algemeene stemmen daartoe benoemd. De heer Thiescheffer, 
die reeds gedurende de afwezigheid van den heer Van der Wal dit 
leiderschap had overgenomen, wordt bereid bevonden, een der
gelijke functie te aanvaarden. 

Thans ontwikkelt zich een geanimeerde bespreking over de even
tueel te houden tentoonstelling en worden na lange discussies 
de beeren Klaver, Van Ommen en S. Keizer in een tentoon
stellingscommissie benoemd. 

Na de rondvraag, waarin nog eenige vragen worden gesteld 
en mededeelingen worden gedaan, sluit de voorzitter de bijeen
komst om ongeveer 10 uur. 

I)e ie Secretaris, H O F M A N . 

Nieuwe leden. 
J. Sterken, Willemskade 6/1, Zwolle, 
H . van Delden, Haverkamp 175/11, Epe. 
W. Tjeenk Willink, Veerallee 36, Zwolle. 

Adresverandering. 
T. van der Wal wordt Karnemelkweg 14, Eindhoven. 

^ SPECIALE AANBIEDING 
0^ van eenige courante series. 
A RU VIENIË, Yvert 302-308 . 
^ „ „ 309-318 . 

PORTUGAL, Yvert 301-329 . 
334 364 

OOSTENRIJK, F°eldpost, Yvert 22—48 
49_68 

BELQIË, Yvert 214" 226 " . . 
LICHTENSTEIN, Yvert 1-3 . 

„ 45-60 . 
MALTA, Yvert 84—94 en 96-101 . 

, 103—116 
„ 117-126 

„ Porten, Yvert 11-20 . 
GIBRALTAR, Yvert 74-82, 84, 86 en 72 f 27,50 

Franco na ontvangst van postwissel. 
Spui 13, A'dam. J.J. A. Engelkamp. 

(248) 
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oc: 
4 CENT PER FRANC! 
Prachtige rijkvoorziene zichfzendingen 
en in het bijzonder van de 
Engelsche Koloniën in Azië 
en andere landen en koloniën. 

Mooie zichtzendingen van Nederland 
en Koloniën tegen zeer matige netto-
prijzen en prima referentiën. 

W. WINDRATH, 
LUGANO (Zwitserland). 

Oudste speciaal-huis voor zegels van 
Azië, opgericht Singapore 1890. 

(Lid Ned. Vereeniging). 

:c>n 
IS 

V (448) 
D < 1 = :cD 

P. C. Korteweg 
verhuisd van Alkmaar 

NAAR 

„dlnstuif", 
LAREN (N.-H.) 

(472) t> 
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HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH 

BUREAU, 
D E N H A A G , 

24 VAN L E N N E P W E G , 
TELEFOON 5 1 9 4 5 . 

U I T G E B R E I D E V O O R R A A D 
\ « ) O R  0 0 R L O e S C H E KLEINE EN GROOTE 

ZELDZAAMHEDEN. 

1 NEDERLAND. 1867, 50 cl. goud . . . . 
[ 1872, Koning, f 1,— violet 
i 1872, Koning, f 2,50 rose en blauw . . . . 
1 1907, De Ruyter, Port f 1,— 
1 NEDERLANDSCHINDIÊ. Serie BEZIT BUITEN t.e.m 
1 f 0,50, behalve 22"'i ct., postfrisch . 
1 Serie oplosbare kleuren, compleet, 9 stuks 
1 Serie Jubileum 1923, compleet, postfrisch . 

ï Aan 

^iiii i i i iti i i i i i i i i i i i iti i i i 

f 8,50 ï 
f 0,35 1 
f 4,25 = 
f 4,50 1 

f 5,50 1 
f 7,— ■ 
f 2 7 ,  1 

zlchtzendlngen door het geheele land wordt de 1 
grootste zorg besteed. i 

(396) 1 

POSTZEGEIHAHDEL P. HOOGERDIIK, 
MOltHSTRAAT 22. Postrekening 92993. BEN HAAE

STEEDS VOORHANDEN Groote Collectir 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes, BlancoAlbums en 
alle andere benoodlgdheden tegen conourreerende prijzen. 

P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
J. H. DONNAI, 

KETTINQSTRAAT 23  DEN HAAG. 
TELEFOON 15469. 

T E K O O P G E V R A A G D 
TEGEN L I E F H E B B E R S P R I J Z E N : 

Al le portzegels van Neder land en Kolonien 
ongebruikt in zeldzame Typen. 

SPECIAAL GEZOCHT: 
NEDERLAND, 5 en 10 et. . . T. IV ^ 
NED.INDIÊ, 20 et T. IV I <• 
CURACAO, 25 et T. II J o n g e b r u i k t . 
SURINAME, 10 et T. II | 

10/30 et. . . . T. II J 

T E K O O P G E Z O C H T E 
PARAGUAY, ongeb ru i k t , ook afwijkingen en foutdrukken. 

(244) 

SPECIALE AANBIEDING. 
Nederland 1 gid. Kron. type 

5 
10 
50 et. Jubileum 
1 gld. Jubileum 
2'/2 . 
5 » » 
21/2 op 10 gld. n».64 
2' / iOpl0 » Jub. 
1 gld. Jubileum 
2Vï • 
5 » * 
port 50 et. op 1 gld. 

» 1 gld. Ruyter 
» 1 » rood 

Vliegpost, 60 eent 
Ned Indië 80 eent, oranje. 

P R I M A RUILBOEKJES (plaats voor 
per 100 stuks f 3,50. 

Bestellingen boven 5 gulden franco. 

1898 

1913 

1920 

1923 

1906 
1907 
1921 

1922 

No. Yvert 
(jlü 
tJ2 
63 
64 
89 
90 
91 
92 
96 
97 

126 
127 
128 
26 
39 
63 

101 
139 
or 

, 

'S. 
g 
»« 
V 

s 
0. 
u 
X 
s 
^ 
■ » 

o 

< 

160 

prijs 
ƒ0,50 
» 0,15 
» 0,25 
. 1 4 , -
» 0,70 
. 0,40 
. 1,10 
. 1,75 
. 2,40 
. 2,25 
» 0,45 
» 4,25 
» 5,50 
. 4,25 
. 4.50 
» 0,65 
» 0,50 
. 0,20 

zegels) 

(243) 
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BRITSCHE 

I KOLONIALE ZEGELS. | 
m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^ | 
I - IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN | 
I EENERPRACHTVERZ MELINS DER EERSTE | 
I UITGIFTEN, ALLE IN Z E E R G O E D E N | 
I STAAT, PRIJZEN: «/, CATALOGUS. | 

I EDUARD-^ EN | 

I GEORGE-U^ITGIFTEN. | 

I - ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH | 
I OF PRACHTIG GESTEMPELD, 6R00TEN- | 
I DEELS GEPRIJSD 7, CATALOGUS. | 
I - MOOIE ZICHTZENDINGEN WORDEN OP | 
I AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIËN | 
I VERZOCHT. I 

I J. BI R D, I 
I „WESTBURY",WEST HILL ROAD, | 

I SOUTHFIELDS,LONDON, S.W. 18. | 

iiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

(308) 
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Briefkaart, 

t l ' 

a6r!A6tó65E 

" 

■ 

evenals vroeger de i e en 3e blz. zullen worden bedruk t : zulks 
naar aanleiding van Rapport van de Dir. te Amsterdam en te 
's Hage«. 

Er blijkt hierover dus een rapport te zijn van de Directeuren 
van Amsterdam en den Haag, hetgeen vermoedelijk tot de 
conclusie kwam, dat deze wijze van bedrukken niet voldeed, 
waarna men opnieuw tot de oude methode terugkeerde. Het zou 
interessant zijn dit rapport te kennen. 

Ten slotte nog een enkel woord over de bruinerandkaart . 
De Ministerieele circulaire van 7.2.1874 lu id t : 
Art. 4. Voor de briefkaarten zonder poststempel is een nieuw 

formulier vastgesteld, dat ten aanzien der kleur van de vroegere 
afwijkt. 

Ook is op het nieuwe model de nota aan den voet weggevallen. 
Dit nieuwe 

formulier werd 
in het bruin ge
drukt, nadat 

eenige kleur
proeven in 

blauw, rood en 
oranje door de 
firma Enschedé 
aan de postau
toriteiten waren 
voorgelegd. Het 
resultaat was 

ook nu weer: 
4 fijn gepunte 
adreslijnen, 27 
m.M. hoog met 

Aan te . Zooals uit de verzamelingen blijkt, werden deze formu
lieren zoowel voor binnen als buitenlandsche coriespondentie 
gebruikt; dit zal wel de reden geweest zijn waarom de laatste 
woorden opnieuw werden gebezigd. Het gebruik is vermoedelijk 
echter niet groot geweest, zij zijn vrij zeldzaam. In 1876 werden 
de resteerende exemplaren met den 5 c. waardestempel bedrukt , 
volgens Moens, tot een getal van 200000, die alle te Amsterdam 
verkocht werden. 

Indien men aanneemt, dat het bovenstaande juist is, dan zou 
de catalogiseering dezer uitgiften gewijzigd behooren te worden, 
en als volgt moeten luiden : 

1873/4. Kop Willem III ; met omranding ; hoogte der adres
lijnen 27 m M.; kaarten roomkl., bij 4a geelachtig. 

4. 5 cent blauw a. met Aan te . 
/>. zonder Aan t e . 

55 + 5 cent blauw, links saamhangend. 
1875/6. Alsvoren ; zonder A a n  t e ; hoogte der adieslijnen 24 

m.M., karton roomkl., bij yd geelachtig. 
6. 5 cent blauw. 
7' 5 + 5 cent blauw a. l inks saamhangend. 

i. boven » 
1876. Als 4 « ; omranding en voordruk bruin. 
8. 5 cent blauw. 
Of nu alles juist is, wat ik boven mededeelde ? Ik heb getracht 

deze kwestie iels dichter bij een oplossing te brengen ; ik recom
mandeer mij voor tegenwerpingen. Voorzoover mij bekend, is 
in de besluiten, enz. omtrent de verandering der adreslijnen 
niets te vinden. Het is niet onmogelijk, dat de toenmalige archieven 
van financiën iets opleveren, misschien ook de oude correspon
dentie der firma Enschedé? Veel kunnen de philatelisten zelf 
doen ; laten zij hun verzamelingen nagaan en de data noteeren, 
waarop deze kaarten zijn gebru ik t ; ik ben overtuigd, dat, worden 
deze afstempelingsdata verzameld, men over de ingebruikstelling 
nauwkeuriger opgaven zal verkrijgen. W. P. CosiERUS Pz. 

w^ Luchtpost. Wfl 
XIV. 

Canada. In het Augustusnummer eindigden wij het artikel 
»Luchtpost« met de vermelding van den dienst op het Roode 
Meer door de ElliotMaatschappij. In den loop van de maand Juli 

j 1. werd deze dienst evenwel overgenomen door de »Patricia 
Airways, Ltd , die reeds een luchtroute exploiteerde tusschen 
Sioux Lookout (Ont.) en genoemd meer. 

Het wekelijksch bulletin der Canadeesche posterijen van 3 Juli 
1926 meldt over deze wijziging in de exploitatie het volgende : 

»Den postdirecteuren wordt bericht, dat de speciale luchtpost
dienst naar Red Lake voortaan zal worden uitgevoerd door de 
'Patr icia Airways, Ltd« tusschen Sioux Lookout (Ont) en Red 
Lake (Ont). De vroegere luchtpostdienst, welke werd uitgevoerd 
door de •ÉUiotFairchild Air Service Ltd ■ tusschen Rolling Portage 
(Hudson C. N. R.) en Red Lake is opgeheven. De postdirecteuren 
staken onmiddellijk den verkoop aan het publiek van de speciale 
ElliotFairchild luchtpostetikette. Zij zien er op toe, dat de stukken, 
die met den nieuwen luchtpostdienst zijn te vervoeren, worden 
gedirigeerd op Sioux Lookout.« 

Het te heffen recht voor de RedLake goudvelden bedraagt 25 
cents ; voor het traject Sioux Lookout naar Woman Lake en Birch 
Lake (de andere luchtlijn, die de nieuwe maatschappij exploiteert) 
is het luchtrecht 50 cents. 

Een speciale etikette werd daarvoor vervaardigd. In groot lang
werpig formaat (getand) toont zij een vliegtuig; het opschrift 
lu id t : 

Patricia Airways 
and Exploration Limited 

Canada 
Special Delivery 

Sioux Lookout to 
Red Lake. 

De 25 centszegel is gedrukt in geel met het vliegtuig in rood; 
de 50 cents in blauwgroen eveneens met het vliegtuig in rood. 

De eerste vluchten vonden plaats op 7 Juli naar Red Lake, op 
2 Augustus j . I naar Woman Lake, waarvoor een specialestempel 
werd benut. Na die eerste vluchten werd verder de gewone 
stempel gebezigd. 

Allan Turton noteert deze zegels met 12/6 resp. 9/6. 
Ten overvloede wellicht vestigen wij er de aandac l t op, dat de 

hiervoren bedoelde zegels of etiketten niet officieel zijn, doch 
slechts een uitgifte van de luchtvaartmaatschappij. Frankeering 
der stukken voor het gewone postvervoer moet blijven geschieden 
met de Canadeesche postzegels. 

Chili. Op I Januari 1019 vond de eerste vlucht plaats op het 
traject Valparaiso —Santiago v.v. De proef werd georganiseerd 
door de Aero club daar te lande. De vlieger Figueroa volbracht 
den tocht ; het aantal brieven door hem vervoerd is niet bekend ; 
van den specialen zegel, voor deze gelegenheid door genoemde 
club vervaardigd, werden 84 exemplaren uitgegeven. 

Met de beeltenis van den vlieger in medaljon draagt de zegel 
nog de opschriften Correo Aero, Aviador Figueroa en aan beide 
zijden de waarde: cinco pesos. De kleur is zwart, de druk glanzend. 

Een speciale afstempeling vond plaats door middel van een 
ronden stempel in violet met den tekst »Aero club de Chile«. 

Deze nietofficieele zegel behoort op brief tot de grootste zeld
zaamheden. 

In September 1922 vond een nieuwe vlucht plaats van Santiago 
naar Rio de Janeiro, waarbij de vlieger dus het vasteland van 
ZuidAmerika in de breedte doorvloog, een afstand van 2200 
mijlen. Speciale zegels of stempels werden, voor zoover ons bekend, 
bij deze gelegenheid niet benut. 

Verdere pogingen bleven achterwege. 
Cliina. De eerste pitiefvlucht vond plaats op 7 Mei 1920 tus

schen Peking en Tientsin en terug. Gewone frankeerzegels werden 
benut, met de gewone stempels vernietigd. De brieven werden 
evenwel voorzien van een afdruk van een gummistempel in lang
werpig formaat, vermeldende bij de afzending: «Chinese Post 
office, Despatched by Airplane. Tientsin to Peking« (of omgekeerd) 
en bij de ontvangst ; «Received by Aeroplane«. Voorts dragen zij 
— niet alle de gewone poststempels van aankomst op de 
achterzijde. 

Slechts een luttel aantal brieven werd met deze gelegenheid 
verzonden; dergelijke stukken.zijn dan ook zeer zeldzaam. 

Op I Juli 1921 werd de dienst regelmatig in werking gesteld. 
Tegelijkertijd verschijnen de bekende luchtpostzegels, vliegtuig, 
dat zich voortspoedt in de lucht met op den grond de groote 
Chineesche muur. De waarden zijn: 15 cents groen, 30 cents rood, 
45 cents lila, 60 cents blauw en 90 cents olijfgroen. Het midden
stuk is zwart. 

POSTZECELKANDEL 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR &e o « DIR. L E O N DE RAAY 

= ^ INTVTEL. ZUID 6255 
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De dienst werd het eerst geopend tusschen Peking en Tsinanfoe. 
Een speciale stempel in violet met Chineesche karakters werd op 
den openingsdag in gebruik genomen. 
. Hetzelfde geschiedde op i Juli te Tsinanfoe voor de opening 

van den luchtdienst op Peking. Hier is evenwel de stempel van 
langwerpig formaat in tegenstelling met den stempel van Peking, 
die vierkant is. 

Het Inschrift der stempels lu id t : »Vervoerd met de eerste vlucht, 
uitgevoerd door den luchtpostdienst in China«. (Voor den specialist 
zij nog medegedeeld, dat in de stempels vijf verschillende types 
voorkomen, zich onderscheidende door geringe afwijkingen in de 
chineesche letters). 

Zooals bereids gezegd, werden bovenomschreven stempels benut 
op den I Juli 1921. Nadien gebruikten de kantoren verschillende 
stempels met den tekst in ' t Engelsch en Chineesch, als b.v. 

To be despatched by 
Aerial Service 

of 
Chinese Post office 

Despatched by Aeroplane 
Tientsien to Pekmg. 

De zegels werden met de gewone poststempels vernietigd. 
Het kantoor Tientsien benutte nog een specialen stempel voor 

aankomst der luchtpostbrieven. Binnen een dubbelen cirkel, inge
deeld als de wijzerplaat van een uurwerk, staat in het midden
stuk vermeldt de datum met de aanduiding »Aeroplane Service, 
Tientsin C P. O.« 

Resumeerende: China kent uitsluitend officieele stempels en 
zegels. 

f Afsiempelingen. #1 
r̂ 1 

October 1926 bracht ons de volgende nieuwe s tempels : 
'sGravmha^e. De 3regelige stempel WEGENVERBETERING 

BEVORDERT WELVAART. PROPAG. COMITÉ »P. C. W.« was zooals 
bekend reeds geduiende Juni te Amsterdam CS. en gedurende 
Augustus te Rotterdam gebezigd in den grooten »vlagstempel«, 
zooals de officieele naam schijnt te luiden. 

Rotterdam. De 2regelige stempel VERZEND PER LUCHTPOST 
tot nu toe bekend van Amsterdam C. S. en 's Gravenhage. 

Amsterdam C. S De 3regelige stempel POSTZEGELS RECHTS 
BOVEN IN DEN HOEK! VLUGGER VERZENDING, welke wij tot 
nu toe reeds kenden van ArnhemStation, Rotterdam en Utrecht
Station. 

Baarfrankeeringsmachines. 
Ltnt Zwolle verschafte ons nog de volgende gegevens : 

machine 7 Assurantie Mij »de Neder landen ■ 'sGravenhage "2 CtXii 
» 19 N. V. Philips' Radio Eindhoven 2 en 3 cent. 

Wie onzer lezers kan het lijstje completeeren ? 
T R G . 

/^V 

v7I\ 
Vragenbus. rt\7 

\1ZV 
/ i N / 

Lid 642 Makassar. Een groot deel uwer vragen vindt gij reeds 
beantwoord in het Maandblad van September j .1 . Van de ge
illustreerde Rijksbriefkaarten ä \T.y^ c bestaan feitelijk 17 stuks, 
n 1. de 15 stuks m uw bezit en 2 verbeterde foutdrukken: Hattem 
Over IJsel en Morsch poort Leiden. De eerste 15 zijn nu over
drukt met 10 cents; of de foutdrukken ook overdrukt zijn is 
met bekend. Met de aangifte van het nieuwe porto a i o ets. zijn 
verschenen met Johannes de Wit en Landaanwinning Zuiderzee. 
Of er nog meer zullen verschijnen zal veel van het debiet af
hangen. De eigenaardige aanduiding van serie en nummers doet 
dit wel verwachten. 

Lid 138 den Haag. De z.g. Pochet te ' s zijn ingevoerd hier te 
lande door een bekenden postzegelhandelaar, voornamelijk ter 
bescherming van kostbare zegels, en kan men dus wel verwachten 
dat ze de zegels niet aantasten. Ik gebruik ze weinig, maar waar 
ik ze toegepast heb, kan ik geen aantast ing der kleuren van de 
ingesloten zegels ontdekken. Hoewel geen scheikundige zijnde. 

is mij wel gebleken, dat bij verbranding van het monster, waarvan 
gij zelf de pochettes maakt en van de echte pochette de asch 
een duidelijk verschil oplevert. 

Motto Ajax. Voor een speciaal verzamelaar van Nederland en 
Koloniën bestaan de volgende Handboeken : 

Nederland: Leiddraad voor den Speciaal verzamelaar van 
Nederland. Uitgave van den Bond van Ver. van Postzegelverzame
laars 1922. 

Nederlandsch Indië. Handboek der Postwaarden van Ned.Indië 
Uitgave van Nederlandsche Ver. van Postzegelverzamelaars 

D e e l l Postzegels tot 1915. 
Deel II Portzegels (Ook van Nederland, Curasao en Suriname) 

tot 1923. 
CuraQiW en Suriname. Handboek der post en portzegels van 

Curasao en Suriname, samengesteld door A. C. Voss 1925. 
Al deze werken zijn bij de postzegelhandelaars en den Phila

telislischen Boekhandel verkrijgbaar. 
H. te 'sGravenhage. De z g. Dorus Rijkeis briefkaarten woi den 

gedrukt en uitgegeven te 'sGravenhage. Als uitgever en drukker 
is mij genoemd Huygens ' Boekhandel aldaar. 

A. J. W. te Epsom. Het stempel is mij niet bekend. Daar gij 
mij schrijft, dat het op een half couvert voorkomt, stel ik mij de 
vraag of het misschien een fiscaalstempel (revenue stamp) kan 
zijn? 

In Holland ging men over van de munt eenheid stuiver tot 
cent bij Kon. Besluit van 1816. De oude munten en de namen 
bleven echter nog geruimen tijd in gebruik (ongeveer tot 1847). 

A. C. Voss , 
Amsteldijk i i 4 , Amsterdam. 

Tentoonstellingen. 
New York. De eerste berichten over deze Tentoonstelling be

reikten ons juis t vóór afsluiting van het redactioneel gedeelte. 
De groote tropee werd toegekend aan A. F. Lichtenstein voor 

collectie Uruguay. 
Verguld zilveren medalje aan Ä./"cwc^/ê/voor Roemenië 186672. 
Eerepalm aan Dr. E. Diena voor Napels 1858. 
Gouden medalje aan R. Delapiere voor België 184961. 

» « ■» A. y. Warren voor Nederland, 
j » » A. y. Warren voor Nederl. Koloniën. 

Eerepalm » M. van Gelder voor Europa. 
Aan de gelukkige winners ons compliment, meer speciaal aan 

onzen landgenoot M. van Gelder. 
* * 

» 
In Maart a.s. zal te Monaco een internationale tentoonstelling 

gehouden worden. Als een van de Commissarissengeneraal treedt 
op onze landgenoot A. van Hoek, te Parijs. 

Amsterdam 192"]. Van het Uitvoerend Comité, dat reeds druk 
in de weer is met de voorbereiding van de Nationale Tentoon
stelling ontving, de redactie de volgende gegevens, die zij gaarne 
een plaats afstaat: 

Augustus 1927 zal voor de Vereeniging van Postzegelverzame
laars »Hollandia« een zeer bijzondere maand zijn, daar zij dan haar 
25jarig jubileum wil vieren, o a door het houden eener Nationale 
Postzegeltentoonstelling, welke zij wil doen slagen zonder haar 
toevlucht te nemen tot het lokmiddel : speciale uitgifte van een 
of meer zegels. 

Een dergelijk feit is natuurlijk ook van groote beteekenis voor 
alle verzamelaars in den lande, die de philatelie een warm hart 
toedragen Het is dus ook een algemeen belang, waartoe «Hollandia < 
het initiatief neemt. 

Gaarne is onze Vereeniging bereid, al het mogelijke te doen, 
om krachtig voor den dag te komen. Geruimen tijd is zij reeds 
bezig haar jubileumkas op allerlei wijzen te stijven, verder heeft 
zij een 4"/,, obligatieleening groot f5000, , aflosbaar binnen 10 
jaar, uitgeschreven ; waarborgfonds en kasgelden dragen het hunne 
bij om een behoorlijke financieele basis te hebben, maar een 
groote tentoonstelling kost veel geld en dus doet onze Vereeniging, 
waar zij tevens werkt ten algemeenen nutte, een beroep op U allen, 
Nederlandsche Verzamelaars, haar te steunen. 

Moge ons beroep op U niet te vergeefsch zijn, èn wat aangaat 
Uwe deelname aan de Tentoonstelling zelve èn wat betreft Uw 
welwillenden steun in welken vorm ook. Zij richt zich tot U in 
het volle vertrouwen, dat Gij Uwerzijds onze pogingen in elk 
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opzicht zult sterken, zoodat het volgend jaar te Amsterdam in de 
zalen van »Bellevue« een tentoonstelling georganiseerd zal zijn, 
waarvan wij allen nog langen tijd de weldadige nawerking zullen 
gevoelen. 

Wij hebben deze zware taak vol moed aanvaard; aan U te 
zorgen, dat ons doel bereikt wordt. 

En daarop vertrouwen wij ten volle. ' 
Het Uitvoerend Comité. 

Eere Voorzitters. 
W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam. 
ir. M. H. D a m m e , DirecteurGeneraal der Posterijen en Tele

grafie, D(n Haag. 
Eere Vice Voorzitters. 

]. D. Tresling, Directeur van het Postmuseum, Den Haag. 
G. V. van der Schooren, Voorzitter van den Bond van Postzegel

verzamelaars, Arnhem. 
EereLeden {Dames). 

mevr. J. CosterusPoederbach, Edam. 
mevr. M. J. Brsse Van HeerdtKolff, Baarn. 
mevr. P. JorissenZegers, Rotterdam. 
mevr. J. T. F . van der SchoorenKarseboom, Arnhem. 

EereLeden [^Heeren). 
luit.gen. H. F. W . Becking, P. Jorissen PCzn., Rotterdam. 

Den Haag. G. Keiser, Den Haag. 
dr. A. H. van den Berg, Hoorn. Th H Klinkhamer, Zevenhuizen. 
J. W. de Beer, Brussel. P. J. H. Kuyper van Harpen, 
mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. Amsterdam. 
H J. Boeken, Apeldoorn. P. J. Maingay, Brussel. 
mr. E. Bonn, Den Haag. K. P. Manus, Amsterdam. 
].D.van'Bnnk,HoeivanHolland. H. C. Milius, Utrecht. 
P. W. Broekman, Amsterdam. A A. van Nijnatten, Maastricht. 
J. F. Burgersdijk, Bilthoven. J. van Nifterik, Haarlem. 
dr. P. H. van Gittert, Utrecht. J, M. Pos, Arnhem. 
W. P. Costerus Pzn., Edam. J. C. Pull, Haarlem. 
dr. A. van Dam, Haarlem. L. de Raay, Amsterdam. 
J. J. Deggeller, Den Haag. J. B. Robert, 'sGravenhage. 
P. E. de Deken, Amsterdam. mr. J. F. van Rooyen, 
J. L. van Dieten, Rotterdam. 's Gravenhage. 
Erw. Donath, Amsterdam. A. F. Singels, Breda. 
J. H. Donnai, Den Haag. A. F. Sitsen, Soerabaya. 
mr. A. J. Enschedé, Haarlem. L. C. A. Smeulders, Breda. 
L. van Essen, Hilversum. H. J. Spitzen, Ginneken. 
dr. L. Frenkel, Rotterdam. A. J. Valewink, Amersfoort. 
J. Goossen, Amsterdam. Tj . Gs. de Vries, Amsterdam. 
P. J. van Harderwijk, Rotterdam. P. W. Waller, Overveen. 
J. C.E. van Herwerden, G7ö«z«^é'«. A. J. Warren, Epsom (Surrey) 

Uitvoerend Comité'. 
P. Vredenduin, Voorzitter. 
Th. H. V. d. Hurk, ie Secretaris, Sarphatistraat 89, . ^wj /^rÄw. 
W. W. Rutgers, 2e Secretaris. 
S. van Kooten, Penningmeester , Van Eeghenstr. 39«:, Amsterdam. 
dr. P. Muntendam. K. H. Boeg. 
J. A. Kästeln. H. Schmid. 
W. G. Zwolle. 

Rechtskundig Adviseur. 
mr. W. S. Wolff de Beer, Advocaat en Procureur, Amsterdam. 

Jury. 
luit.gen. H. F. W . Becking, 'sGravenhage. 
mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
J. D. van Brink, Hoek van Holland. 
W. P. Costerus Pzn., Edam, 
dr. L. Frenkel, Rotterdam. 

De prijsstijging der zeldzame zegels. 
(Naar het Duitsch van CARL LINDENBERG) . 

Ieder ervaren verzamelaar weet, dat de prijzen der zeldzame 
zegels in het algemeen een stijgende tendenz vertoonen, onge
acht den van tijd tot tijd spaarzaam voorkomende terugval. Maar 
het grootste deel der moderne verzamelaars van deze dagen kent 
de grootheid dezer stijging niet, die zich voordoet in het tijds
bestek van een beduidend aantal jaren. Wij hebben voor ons 
liggen een geschriftje, waarvan in 1887 een tweede druk verscheen 
en getiteld »Seltenheiten und ihre Preise«, samengesteld door 
Paul Lietzow te Berlijn, een te goed.'r naam en faam bekend 
staanden handelaar uit die dagen. De samensteller geeft daarin 

een recapitulatie van de zeldzaamste zegels van alle landen en 
hun prijzen en beperkt zich daarbij tot die rariteiten, die op dat 
tijdstip op de markt waren, waardoor hij in staat was de werkelijk 
geldende prijzen te noteeren. Het boekje geeft geen uitsluitsel 
over de ongebruikte eerste uitgifte van Brunswijk of de 5 centimes 
van ElzasLotharingen met verkeerd netwerk. 

Wij laten hieronder een lijst volgen van 50 der zeldzaamste 
Europeesche zegels uit dien tijd en voegen er een kolom aan 
toe met de prijzen volgens den Senfcatalogus van 1925. Vooj 
een tweetal zegels, waarvoor Senf geen prijs noteert , nemen wij 
de geschatte hedendaagsche waarde tusschen haakjes op. 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in goudmarken. 
1887 

Napels, y^ Tornese , kruis, ongebruikt . . . 80.— 
. , » » » , gebruikt . . . 36.— 
» , Trinacria, ongebruikt 350.— 
» , » , gebruikt i io .— 

Moldavië, 27 Parale, gebru ik t . . . . . . 210.— 
, 54 » . » • ' 55— 

» , 108 » , » 5°— 
Roemenie, 81 Parale. ongebruikt . . . . 1700.— 

» . 8 0 » , op blauw papier, gebr. 35.— 
» , 5 » , zwart, ongebruikt . . 25.— 

Pruisen, 2 Sgr., gladde grond, ongebruikt . 200.— 
Toskane, 3 Lire, gebruikt 200.— 

» , 60 Grazie, ongebruikt 125.— 
» , 6 0 ^ , gebruikt joo.— 
» , 2 Soldi, » 30.— 
» , 9 Grazie 1857, gebruikt . . . . 35.— 

Spanje, 2 Realen, 1851, » . . . . 100.— 
» , 2 » , 1852, » . . . . 50.— 
» , 3. G. Madrid, ongebruikt . . . . 50 — 

, 2 Realen, 1853, ongebruikt . . . . 50.— 
» , 2 » , » , gebruikt . . . . 40 — 
» , 19 c. getand, 1865, ongebruikt . . 30.— 
» , 2 c. 1854, ongebruikt 25.— 

Groot Britannie, i P. met V.R., ongebruikt 90.— 
, I Pond 1883, » 35.— 

» . 5 » , gebruikt . . •.. . 30.^ 
» . 5 » , specimen . . 5?!*̂ ?*=*̂ '''"'̂  '■ ̂

Oostenrijk, Mercurius, rood, ongebruikt ', . 50.— 
» , » , » gebruikt . . . 50.— 
» , » , rose, ongebruikt . . 30.— 
» , » , » , gebruikt . . . 30.— 
» , » , geel, » . . . 8.— 

Zwitserland, Dubbele Geneve, ongebruikt . 50.— 
» , » » , gebruikt . . 50.— 
» , Waad 4 c , gebruikt . . . . 50.— 
» , Geneve (enkel) op briefstuk) . 45.— 

Rusland, 30 Kop. 1858, ongebruikt . . . . 40.— 
» , Levant, 10 para, ongebruikt . . . 45.— 
» , » , 10 » , gebruikt . . . . 4o.— 
» , » , 2 piaster, » . . . . 35.— 

Turkije, port 25 p. 1865, ongebruikt . . . 4o.— 
» » » » » , gebruikt . . . . 25.— 

Brunswijk y^ Gr. doorstoken, ongebruikt . 25.— 
» » » j> , gebruikt . . 25.— 
» I Sgr. » , ongebruikt . 25.— 
» » » ) gebruikt . . 25.— 

MecklenburgSchwerin ^Z, doorstoken, ongebr. 25.— 
Oldenburg y^ Gr. 1859, ongebruikt . . . . 25.— 
Saxen 3 Pfg., rood , . . . . 25.— 
Portugal 100 R. 1853, gebruikt 25.— 

Dit lijstje toont ons, dat de zeldzame zegels een enoim.e prijs 
stijging hebben medegemaakt gedurende de laatste achtendert ig 
jaar, maar niet alle naar dezelfde verhouding. De totale waarde 
van deze zegels was in 1887 3116 Mark en is in 1925 85300 
Mark. De prijsstijging bedraagt dus 27 maal de waarde. Merk
waardig is, dat de grootste rariteiten, die in 1887 100 Mark en 
meer kostten, in 1925 slechts 18 maal haar oorspronkelijken piijs 
waard waren, terwijl de middel en kleinere soort zeldzaamheden 
een veel grootere prijsstijging toonen. 

De grootste vermeerdering geeft de roode Mercurius van 
Oosteniijk te zien, die ongebruikt 100 maal, gebruikt 260 maal 
zijn oorspronkelijken prijs waard is. En dan nog te bedenken, 
dat de prijs van een gebruikt exemplaar zeer laag genoteerd is, 
daar deze zegel niet meer on de markt is. 

1925 
1500 .— 
7 5 0 . ^ 

3000 .— 
1500 .— 
3 0 0 0 . — 
1000.— 
2500 — 

lOOOO.— 
250.— 

1500.— 
500 .— 

3500 .— 
2500 .— 

(2000.—) 
550.— 
400.— 

2000.— 
800.-

1000.— 
lOOO.— 
500. — 
200.— 
'75-— 
300 — 
1500.— 
125.-

5 75--
•f5000.— 
(13000 - ) 
2000.— 
800.-

500.— 
4500.— 
3500.— 
2250 — 
300.— 
300.— 
800.— 
750.— 
600.--

500.— 
IOC.— 
500.— 

1000.— 
2000.— 
1500.^ 
800.— 
1000.— 
1800. — 
175. 
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De rosa Mercurius, ongebruikt , is 61 maal, gebruikt 27 maal 
zijn ouden prijs waard. De gele, die in zijn tijd 8 Maik waard 
was, noteert er thans 500 ; zijn prijs is dus met 62 vermenigvuldigd. 

Na den rooden Mercurius heeft de dubbele Geneve de populaire 
zegel van Zwitserland, de grootste prijsstijging meegemaakt, d.w.z 
ongebiuikt 90, gebruikt 70 maal de oorspronkelijke noteering. 

De prijsveihoogingen zijn ook zeer meikwaardig voor de eerste 
uitgifte van Roemenie (Moldavië), die tot 60 maal in prijs zijn 
gestegen. 

De zegels van Brunswijk, Oldenburg en Saxen, die in 1887 
weinig waard waren, ondergingen prijsvei hoogingen tot Somaal 
de oorspronkelijke noteering. De populaire 3 pfennig Saxen 
verhoogde zijn pi ijs 22 maal en kwam daardoor van de 45e op 
de 6e plaats, het beste bewijs voor zijn gezochtheid. Deze zegel 
was 38 jaar geleden 20 Maik waard en thans 1500; hij heeft 
dus een enormen sprong naar boven gemaakt. De geringste 
verhooging onderging de 2 Sgr. van Pruissen — van 200 op 
500 Mark. De zegels van GrootBritannie stegen ook betrekkelijk 
weinig in prijs. 

Wanneer wij dit lijstje wilden uitbreiden ook tot de zegels van 
lagere waarde, de wijzigingen zouden niet minder belangwekkerd 
zijn. In ieder geval moet men toestemmen, dat de verzamelaar, 
die enkele tientallen jaren geleden begonnen is, een aardig kapi
taaltje heeft bijeengebacht, ongeacht het genoegen, dat hij smaakte 
door zijn schatten te vergaren. Men kan dus hen slechts benijden, 
die in hun tijd den moed hadden voor hun collecties geld u i t t e 
leggen en in de donkerste dagen der inflatie er geen afstand van 
deden. 

Een philaielistische staalkaart van Nederland. 

Onze getrouwe lezer, de heer, H. L. Backer van Ommeren te 
Arnhem, zendt ons het cliché, waarvan de afdruk hierboven staat. 
Het toont aan op hoeveel wijzen men hier te lande een brief 
kan frankeeien met zegels van i, 2 en 2'/2 cent. 

Op 25 October 1926 werd opgericht de Rotterdamsche Phila
telistenVereeniging. 

Als bestuursleden weiden gekozen de beeren K. A. Heijmans jr. 
voorzitter; J. Gaanderse Mzn., secretar is ; H. F. Köhler, penning
meester ; A. Schoufour, commissaris; M. Zwijnenburg commis
saris. 

Hoewel aanvankelijk slechts circa 20 leden zijn toegetreden, 
ligt het in de bedoeling een kracht ige propaganda te voeren, 
ten einde ook te Rotterdam een even groote vereeniging te 
krijgen als in andere plaatsen, als Amsterdam, den Haag, Breda, 
enz. gevestigd zijn. 

De redactie roept de nieuwgeborene een welkom toe en hoopt, 
dat zij zal mogen bijdragen tot verderen groei en verheffing der 
Nederlandsche philatelic. 

Een Jubileum. 
Van 15 tot en met 26 November 1926 houden de bekende 

auctionairs Wilhelm Donath en Co. te Amsterdam hun honderd
ste veiling. 

De veilingcatalogus, bevattende ruim 3300 nummers, is voor 
deze gelegenheid gestoken in een keurigen band en ziet er zeer 
aantrekkelijk uit. 

Op 9 en 10 November 1903 hield de firma haar eerste veiling 
in »De Bisschop op den Dam te Amste idam. Tot de meestbe
langrijke collecties, door haar onder den haroer gebracht, beh 01 en 
die van de H.H Dr. Prillevitz, Endtz, Baron van Nagel. Loeb, 
e a In de 58e veiling weid de be ioemde collectie Nederland en 
Koloniën van den heer Weiumeus Buning te Velp verkocht; 
in \de 72e die van wijlen H. A. van V^alkenburg te ' s Giavenhage, 
welke meer dan 90000 gulden opbracht . 

De 82e veiling bestond uit 7000 kave l s ; de 83e uit meer dan 
12000 kavels. Dit was een record; de veiling duurde ongeveer 
een maand, waarbij twee maal daags geveild werd. 

Wij bieden den jubilarissen onze hartelijke gelukwenschen aan 
bij dit jubileum. 

Philatelie en radio. — In den aan
vang van dit jaar heeft men te Bei lijn 
een proef genomen met radioomioep 
van philatelistisch nieuws. Deze 
proefneming is naar wensch geslaagd, 
daar zij zeer in den smaak van de 
»luisteraars« is gevallen. 

Voor dit najaar heeft men een 
geheel prog iamma gereed gemaak t ; 
als sprekers zullen optreden de H.H. 
Paul Lindenberg, von Rudolphi en 
H. Rosen. Elke week wordt een radio
voordracht ten gehoore gebracht . 
Als onderwerpen geeft het program
ma o. a. aan : Uit de kinderjaren 
der Philatelie ; Het vervaardigen van 
postzegels ; Luchtpost ; Wat verza
melaar en leek van postgeschiedenis 
weten moeten, enz. 

A. E. GLASEWALD, f 
Op 16 September j 1. overleed in 

den ouderdom van 66 jaren de post
zegelhandelaar en publicist A. E. 
Glasewald te Grösznitz. Met hem 
ging weder een van de oude garde 
heen, die zijn groote kennis in dienst 
stelde der philatelic. Als oprichter 
van den »Deutschen Philatelisten 
Verband« ontzag hij geen moeite 
om door vele publicaties en voor
drachten de philatelistische kennis 
van zijn toehoorders en lezers te 
vergrooten. Bijzondere aandacht 
schonk hij aan de zegels en afstem
pelingen van Thurn en Taxis, Grie
kenland, Baden, Zuid Bulgarije en 

de Don Carlos uitgiften van Spanje. Ook als keurmeester genoot 
hij groote bekendheid. 

E. D. Bacon. — De bekende »Chairman« van het »Expert Com
mittee of the Royal Philatelic Society« heeft als zoodanig ontslag 
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genomen. De toestand zijner oogen belette hem langer zijn 
belangrijke functie als keurmeester te vervullen. Aan zijn groote 
kennis en nauwgezetheid is de goede reputatie van bovengenoemd 
»Committeet voor een niet gering deel te danken. Meer dan 
12000 van de zeldzaamste zegels werden door het comité gekeurd 
en het grootste deel der begeleidende certificaten draagt de hand
teekening van den heer Bacon. 

Als zijn opvolger wordt genoemd de heer J. H. M. Wilson. 

Duiische Rijk. Vervalsching ten nadeele van de Post. — »Die 
Postmarke« [2 Aug '26J brengt een cliché van een met Oost
Indischen inkt goed geteekende »20 Tausend» op 4o Mark groen, 
Oogstertype, op geheelen brief, door den heer C. Adam, Salzburg, 
haar vertoond. Doordat die waarde met dien opdruk niet bekend 
was, werd het stuk nader onderzocht en bleek het, dat de opdruk 
erop geteekend was, klaarblijkelijk met het doel om de post te 
bedriegen. De brief is, te oordeelen naar de afstempeling, uit 
Giech a. d. Alz. (?) op i Sept. 1925 verzonden naar Mühldorf 
a. d. Inn. Nu was het brieftarief met i September verhoogd en 
bedroeg voor verder gaande brieven 75.000 Mark. Het schijnt 
echter, dat toen gebruikelijk was geen Strafport te heffen voor 
te laag gefrankeeide brieven, die na de laatste buslichting waren 
gepost en niet voor de eerste buslichting van den daaropvolgenden 
dag in handen der post kwamen. Het is zeer begiijpelijk, dat in 
den toenmaligen zegelwarboel de postbeambten niet zooveel acht 
sloegen op de opdrukken, dat dusdanig goed geslaagde verval
schingen hun zouden opgevallen zjn. Het is best mogelijk, dat 
er vervalschingen van meerdere en hoogere opdrukken beslaan. 
Op brief zijn het dan stukken voor liefhebbers van'zgn. »merk
waardigheden«. J. B. R. 

Kaapkolonie. Kleuren der 4 d. — Zonder waarborg van den 
»verantwoordelijken« verkooper, koope niemand buitengewone 
kleurafwijkingen van de tegenwoordige 4 d. Kaap Driehoeken. 
De firma Stanley Gibbons deelt mede, dat zij eenige van die 
zegelwaarden in hunne zaak voor het raam had gelegd. Ken 
exemplaar was groenachtig blauw geworden en een ander bleek 
ultramarijn zonder eenig spoor van groen. J. B. R. 

Portugal. — De heer J. N. Marsden komt de eer toe van het 
navolgende emotierijke bericht (ik kan niet verzekeren, dat de 
ontdekking de zijne is). Bij den druk der 3 e s c , Camoës, werd 
een half vel bemerkt zonder de waarde >3E« en terstond vernie
tigd. Deze misdruk bestaat dus niet. Maar nu heeft zich te Oporto 
het geval voorgedaan van een ander half vel derzelfde waarde, 
waarop »3 E« tweemaal gedrukt voorkomt. Volgens mij hebben 
deze twee helften één vel uitgemaakt, werd door den drukker 
het eerstgenoemde bemerkt en daarom de waarde alsnog erin 
gedrukt, hetgeen door den loop der machine, op de tweede terecht 
kwatn en die helft aldus tweemaal de waarde ingedrukt ontving. 
Anders kan het niet. Die dubbele druk ontging zijne aandacht, 
ook die van de postambtenaren te Oporto. Toen die dubbele 
dl uk opgemerkt werd, waren er reeds 4o verkocht van het vijftigtal, 
welke ongetwijfeld alle als gewone zegels in het verkeer zijn 
gebruikt . Er zouden dus niet meer dan 10 stuks overgebleven 
zijn. J. B. R. 

Recht van kenmerking van vervalschingen. — De in het Saar
gebied gevallen rechterlijke uitspraken, geven Dr. jur. C. Leitl 
aanleiding, in het »UI. Brfm. J.« de volgende gevolgtrejckingen 
ter algemeene kennis te brengen. Beschadiging of vernietiging 
van valsche zegels is niet toelaatbaar, wel heeft de Staat het 
wettelijk vastgelegde recht, valsche koerseerende zegelwaarden 
in te trekken. Een »kenmerking van valsche zegels doormiddel 
van stempel of iets dergelijks« is daarentegen wèl geoorloofd, 
want de vervalsching wordt daardoor niet vernietigd ; evenzoo 
is het geoorloofd, een ter keuring ontvangen, als valsch erkend 
zegel, aan den Procureur Generaal over te geven. Wordt het stuk 
gerechtelijk in beslag genomen of ingetrokken, dan is de keur
meester vrij van eiken waarborgplicht. Eenig verdrag, dat den 
keurmeester verbiedt den Procureur Generaal daarmede in kennis 
te stellen, is nietig. Eenig eigendomsrecht op vervalschingen 
van in gebruik zijnde zegels kan niet verkregen worden, zij 
vervallen aan den Staat. J. B. R. 

Een zegelteekenaar beloond! — De >Cincinnati Collectors 
Club« loofde in het vorige jaar, een waardevolle prijs uit, voor 
den graveur van de kunstrijk hoogstwaardige zegel, tusschen 
I Juli 1925 en 30 Juni 1926 uitgegeven O. a. werd door den heer 

E. Krause de 8 groschen der Oostenrijksche Weldadigheids
uitgifte toegezonden. Het prijsgericht had over meer dan 50 
ingezonden zegels te beslissen. De heer Krause ontving nu het 
bericht, dat de uit goud en platina vervaardigde medaille, 
(waarde 140 dollars), aan den Oostenrijkschen Gezant te Washing
ton zal worden toegezonden ter overzending aan den graveur. 
Deze is een jeugdig kunstenaar , Rudolf ZEURINGER, werkzaam 
bij de Oostenrijksche Nationalbank. Tevens werden van deze 
toekenning in kennis gesteld, het Oostenrijksche Postbestuur en 
de Staatsdrukkerij . Het gevolg hiervan is, dat de bedoelde serie, 
welke met einde Augustus hare frankeerwaarde zou verliezen, 
hare frankeerwaarde tot nader zal behouden, J. B. R. 

® ® 

i Het Maandblad wederom bekroond. 1 
® Juist bij het ter perse gaan van dit nummer, bereikt @ 
g ons het bericht, dat op de Internationale Podzei ie l  § 
® i entoons le l l in^ Ie NewYork het Maandblad bekroond ® 
1 is met eene BRONZEN MEDAILLE. i 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

J. B. R O B E R T . 

XIV. 
(De Redactie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voorde 

in deze rubriek vooi'komende waarschuwingen, in het algetneen 
belang overgenamen uit tijdschriften of mededeelingen van Phila
telisten, of wel ingezonden door belangstellende lezers enz. van ons 
Maandblad. Mocht iets onjuist zijn weergegeven volgens de meening 
van den betrokkene, dat hij zich dan wende tot den bewerker, 
J. B. Robert, 's Gravenhage, met overlegging van alle stukken 
zoo mogelijk, waarop de meening gebouwd is.) 

Algem2ene waarschuwing. —■ De aandacht wordt in het bijzon
der gevestigd op »advertentiën«, »circulaires« en andere gedrukte, 
met schrijfmachines of op soortgelijke wijze vermenigvuldigde 
stukken, die worden verzonden aan taliijke, zoo niet alle personen, 
wier namen vaak zonder toestemming van of mededeeling aan 
de betrokkene personen in adresboeken voorkomen. Zoo is o.a. 
een gedrukt prospectus van den heer P>iedrich Peter, Versand, 
Würzburg, rondgezonden, waarbij verzamelaars worden verzocht 
naam en adres enz. te melden van alle verzamelaars, die niet 
zijn aangesloten bij vereenigingen. Hij stelt ter beschikking 3 ä 
5000 Mark (catalogus !) voor »niet bekende« philatelistenadressen. 
Hijzelf bezit er reeds 3 a4000 (!!! onbekende !!!) buitenlandsche. 

Kan men »'lezen«, een buitengewone kunst, dan is dit laatste 
reeds een waarschuwing voor degenen, die gaarne »groote ver
wachtingen« koestelen. De premie beteekent niet veel, want voor 
elk adres, dat »onbekend« was, ontvangt men één zegel van i a 
2 Mk. catalogusprijs (welken catalogus hij zal raadplegen, wordt 
verzwegen, evenals de hem bekende 3 ä 4000 onbekenden !). 
Een .goed« adresboek bestaat niet, daarom het zijne! De beide 
(Duitsche) bestaande zijn ongeloofelijk gebrekkig en twijfelachtig, 
waarom hij wil zien aan deze gebreken paal en perk te stellen, 
door — houdt u goed, gij die lezen k u n t ! — 10 tot 20 duizend 
niet georganiseerde verzamelaars in »zijn« adiesboek op te nemen. 
»Niet georganiseerden!« Dit is nog al gemakkelijk, b é ! 

Verzocht wordt »unreelle Sammler wegzulassen», maar die 
onschuldige kleinen zijn niet »oneerlijk«, zijn adiesboek wordt 
dus de »verbeterde volmaaktheid«. Of onder die »onbekenden« de 
adressen van alle leden van de honderden vereenigingen komen, 
onder welke er heel wat »twijfelachtigen« bevinden, wordt niet 
bekend gemaakt. Degenen, die van die soorten Boeken gebruik 
maken, wordt groote voorzichtigheid aanbevolen. Zijn al die 
boeken op zeer losse schroeven opgemaakt, wordt geklaagd dan 
is het antwoord : »hij heeft zelf zijn adres opgegeven, u kunt 
toch niet wenschen, dat naar de eerlijkheid door ons wordt ge
informeerd«, en dit antwoord is volkomen juist, de kooper 
alleen is de dwaze, indien hij in zulke boekjes vertrouwen stelt. 
De heer Peters trouwens maakt voor heel veel reclame, met 
niet weinig bluf. 

POSTZEGEUMANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C o « DIR. l.tOH D E RAAY 
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Noodgeldverzameling wordt aanbevolen enz., de apotheose is 
echter »Reform in der Philatelie.« Geen enkele catalogus deugt, 
wat betreft de prijsberekeningen, hierom levert hij géén catalogus, 
maar zegels volgens sommige andere catalogussen met lo tot 
20''/( onder de Boreklijst. Men kan ze echter in Nederland goed-
kooper krijgen! Het hoofddoel is intusschen geen ander, dan het 
verkrijgen van »adressen« van personen, die op zich zelfstaande, 
dus geen lid van eenige vereeniging of een bond zijn . . . . 
het overige kan elk hunner zelf opmaken, de richting is hun 
gewezen ! 

In dank ontvingen wij van den heer A. W. Brave A.B.zn. 
Amsterdam, op 7 Sept. ingezonden, het volgende uit »Mainpost« 
laatste n u m m e r : , ' 

Marienwerder. Senf nr. 21. — De i mk. rood, met »COMMIS
SION« in blokletters, wordt ongebruikt met een valschen opdruk 
geleverd. De heer Richter, Sedanstr. 7, Berlin-Steglitz, keur
meester, deelt daaromtrent mede : »Hoewel in breedte en lengte 
de opdiukken overeenstemmen met de echte, zijn ze ongetwijfeld 
valsch. bijzondere kenteekenen leveren alle letters : ze zijn niet 
gelijk, deels dikker of dunner, de middenbalken der »E»'s zijn 
korter en de hoeken dier letters schijnen rond. De gom is geel
achtig en gebroken, de gele oorlogsgom (de gom op de echte 
is witachtig.) — Vervolgens : 

Polen. Opdr. op Oostenrijk, nr. 29—53 en porten i —12. — 
Volgens den heer Von Rachmanow, worden door den postcontro-
leur Josef MiiUer, Bielitz, groote hoeveelheden dezer zegels met 
valschen opdruk »Poczta Polska« verhandeld. De heer Von 
Rachmanow, Piekna 2, Warschau , wil gaarne de betere waarden 
gratis keuren, mits port, zoo gewenscht ook voor aanteekening, 
voor de terugzending wordt medegezonden. 

Verder bevat het blad niet minder dan i46 namen van per
sonen, die niet aan hun verpHchtingen hebben voldaan. Hollan
ders zijn er niet bij. 

(Uit dit laatste dezer inzending, bemerken onze lezers, dat het 
een onbegonnen werk blijft, de duizendtallen oplichters, bedrie
gers en dergelijke adders of geldzuigers, in ons blad optenemen, 
terwijl ik tevens het enkelvfoudig noemen dier lieden beslist 
nutteloos a c h t : geen enkele verzamelaar zal ze alfabetisch over
nemen, het eenige middel om zich voor bedrog te vrijwaren ; 
het naslaan is te omslachtig, te tijdroovend en tevens twijfel
achtig. J. B. R. 

Groot Brittannië. 1 d. zwart; kopstaande letter. — Zeer ernstig 
moet de verzamelaar, nu een bloeitijdperk voor oplichters hem 
bedreigt, op zich zelven passen en, zoowel door de kennis van 
de weinige in elk opzicht, dus ook in »zegelkunde«, betrouwbare 
firma's, als door groote persoonlijke oplet tendheid en studie, 
zich zelven voor allerlei soorten bedriegerijen vrijwaren. 

Het inzetten van andere cijfers, letters, Inschriften enz. is be
trekkelijk oud, maar de »kunst« is vooruitgegaan," waardoor de 
ontdekking vaak lastig kan zijn. De heer E. A. Forster, Johan
nesburg, kocht de Engelsche i d. zwart, met de letter »J« kop
staande ; de heer W. E. Fyndem, medewerker van »St. Coll.«, 
London E. C. 4, ontving dit stuk ter keuring en ter bepal ing 
van de waarde. Bij onderzoek bleek dat het hoekstuk er uitge
nomen en omgekeerd ingezet was : in water zou het waarschijn
lijk loskomen. In genoemd tijdschrift wordt voor zulksoortige 
bedriegerijen gewaarschuwd. De »onkundige« Johannesburger 
deed gelijk alle (?) dergelijke »liefhebbers« doen : hij nam het 
niet aan. Waa rom? Omdat de »verkooper« hem verzekeid had, 
dat hij het exemplaar altijd zou terugnemen, als het niet echt 
was. Toch heeft de verzamelaar het zegel 30 minuten onder 
water laten liggen en . . . er lag 'n ietje papier in het water, dat 
ook wat vuil vertoonde, het zegel was helderder, de kopstaande 
letters »onaangetast«. De heer F . Hugh Vallencey, de directeur 
van genoemd weekblad, die het onderzoek van den heer Fyndem 
mede onderteekend had, handhaaft de vervalsching in het nummer 
van 20 Maart 1.1. Hij vult het aan. De bedrieger heeft een of meer 
hoeken eruitgenomen, gerepareerd i.e. met de kopstaande letter 
»J« erin. (Gerepareerde zegels moet men niet in koud water 
onderzoeken om een herstelling vast te stellen. Ook is »water«, 
zelfs »warm > water niet altijd het middel om op eenige wijze 
»verbeterde« zegels, al of niet om derden te bedriegen, als zoo
danig te herkennen. Er bestaan plakmiddelen welke niet eens 
in kokend water opgelost worden, wel, b.v., in kokende spiritus.) 

De Postwissels en Postpakketkaarten 
van Nederland. 

J. Th . M. S M E L T . 

V. 

A. B. C. 
Verzamelpostwissels. 

1. Model 13 A Zonder wapen, geelgrijs karton, zwarte druk, 
(ig24) 220 X '08 m M. 

waterpas 
Rechts strook breed 62 m.M., met opschrift: 
»Nederlandsche Posterijen«. 
Voorloopig bewijs van storting voor . . . . stuks 
binnenlandsche postwissels tot een gezament-
lijk bedrug van 
Op postwissel 2e r ege l : 
Lijst van binnenl. postw. ter verzending aan
geboden. 
Naam 
Adres 
v/d Af-
zender 
Op achterzijde 3 kolommen van 60 postwissels 
met afzonderlijke bedragen. 

Postwissels voor vermogensbelasting. 
1. Lichtgeel papier 13 X 19 c.M. Geen wapen. 

Boven l inks : N I I . 
Bovenste opschrift: »Vermogensbelasting. 
Middelste hoog 9 m.M. »Nederlandsche Poste
rijen«. »Postwissel voor vermogensbelasting«. 
Onder l i jnenband: Aan den ontvanger der 
successierechten. 
Onderste strook = Bewijs van betaling. 
Rechts v/o jaartal . 

189 1 
iQo; ! Stempelcirkels op postwissel en op onderste 
IQ06 } strook. Diam. 22 m.M. 
IQ07 I ' ' ^ ° ° ' ' ' i Postwissel in kleine drukletters. 
1908 J 
1911 ] 
1912 ! Stempelcirkels diam. 2S m.M. 
1913 j Postwissel in kleine drukletters. 
1914 J 

2. Opschriften 3 regelig : 
, Vermogens belasting 

Verdedigings belasting ia. 
idem li. 

't Woord Postwissel in hoofdletters. 

iQiQ I ^^^ ^ stempelcirkels diam. 28 m.M. 
1920 Geen stempelcirkels. 
1921 Idem, lichtbruin papier. 

3. 1925. Geheel nieuw model en uitvoering. Vorm 
gelijk gewone postwissels. Alle letters in blok
letters, zwarte druk 22 X " c.M. 
Op linker strook, breed 4 ' c.M.: 

«Kt' van storting». 
Op postwissel: Belastingfostwissel. 
Op rechterstrook breed 6 c.M.: 

Bewijs van storting. 
Op postwissel staat onder l i jnenband: 
Aan den Ontvanger der Successiei echten 

te . . . . . . . Nr 

P ö S T Z E G E L H A N D E L 
WATERCRAAFSMEEr N . Y A A R &C , DIR. L E ^ N D E RAAY 
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2. idem (1885) 

Onder in 't m i d d e n : 
Model N II 

V e r m b / V e r d b 
Op achterzijde wissel : 2 stempelcirkels diam. 
29 m.M. met opschriften : 

»Datum van uitbetaling« 
en »Datum van aankomst«. 

a. Grauw kar ton. 
b. Rose » 

Adreskaarten voor pakketten zonder aangegeven waarde. 
Model N 38 (19 X 12* C.M.). 

I. N 38 Febr . Rose kar ton, zwarte druk, wapen B. 
(loodrecht) 1882 Rechts 2 hokjes elk 2^ X 2 'c .M. voor zegels. 

Opschrift Nederlandsche Posteiijen op i regel 
en Romeinsche hoofdletters, waartusschen 
wapen. 
Ingericht voor aangegeven waarde. 

a. Op strook links open ruimte tusschen kantoor 
van afzending en Naam en Woonplaats van 
den afzender: hoog 32 m.M., 2onder cirkel. 
3e regel van boven op strook : 
»Zij kan door den «/^««^(jr worden behouden. 
Na eenigen tijd werd deze fout op strook 
ontdekt en de 4 bovenste regels der strook 
overplakt met een dun strookje rose papier 
waarvan de 3e regel luidde : 
»Zij kan door den geadresseerde worden be
houden. 

b. verbeterde uitgave met gedrukte regel op 
strook : zij kan door den geadresseerde worden 
behouden . 

c. Afstand als voren op strook hoog 35 m.M., 
met cirkel, d i am. : 20 m.M. 
Zwarte druk wapen A, zonder aangegeven 
waarde. Links strook breed 40 m.M. Rechts 
5 vakjes voor spoorwegen, 't middelste 7?j''«-
spoorweg. Opschrift Nederlandsche Posteiijen 
op 2 regels in Gothische letters. 
Op achterzijde onderste rege l : 

Te den 1 8 8 . . . 
a. Rose karton. 
b. Blauw » 

3. idem (1890) Voorzijde als voren. 
Op achterzijde onderste r ege l : 

Te den 18. . 
a. Grijs karton. 
b. Groengrijs kar ton. 

4. idem Op strook rechts 4 hokjes voor spoorwegen 
(Rijnspoorweg komt niet meer voor). 

Lichtblauw karton. 
Op achterzijde onderste r ege l : 

Te den 18 . . 
Wapen nauw, onduidelijk geaiceeid. 

» wijd, duidelijk gearceerd. 
Voorzijde als N \b. 
Op achterzijde onderste rege l : 

T e den 19 . . 
Wapen B. 

Op achterzijde blanco strook rechts breed 4 cM 
Op achterzijde blanco strook links breed 4 c.M 
Boven rechts één cirkel voor kantoorstempel. 
Links onder geen cirkel. 
Op achterzijde links v. o. cirkel voor kantoor
stempel diara. 2 c M 
Op voorzijde komt op strook geen aanwijzing 
voor nazending pakket. 

9. idem a {1907) Op voorzijde op s t rook: »Op éen r ege l : 
»Nazending van pakketten geschiedt alleen 
op verzoek van afzender of geadresseerde«. 
Stempelcirkel diam. 2 c M. 

a (1893) 
b (1898) 

5. N 38 (1900) 
loodrecht 

6. idem (1902) 

7. idem (i9o4) 

8. idem (1905) 

N 33 
waterpas 3 (1908 Idem. Stempelcirkels op voor- en achterzijde 

diam. 2g m.M. 

N 38 (191^ 
waterpas 

v./o. rechts 

13-

v./o 

Model N 38 
(1919) 

en het midden 

10. idem (1908) R e c h t s : Geen vakjes voor spoorwegen, doch 
blanco strook breed 35 m.M. met opschrift 
»stempelafdrukken«. 
Links op strook cirkel voor kantoorstempel 
diam. 29 m.M. 

11. Wapen C. 
a {1909) Afstand tusschen de dubbele lijnen naast de 

linkeistrook en de enkele lijn naast de blanco 
rechter s t rook: . . . . 117 m.M. 
Wapen 12 m.M. rechts van 't vakje voor de 
frankeerzegels. 

b (1915) Afstand als voren . . . . irj m.M. 
Wapen 25 m.M. rechts als voren. 
Wapen C. Geheel nieuwe uitvoering. 

Alle letters in blokletters. 
Bovenste regel »Nedeilandsche Posterijen« 
daaronder wapen en dan op 2 regels : 
Adreskaarten voorpakketteu sonder aangegeven 
waarde of verrekening. 
Links langs de kant op 2 regels : »Nazending 
van pakketten geschiedt alleen op verzoek van 
afzender of geadresseerde. 
Op linker strook, cirkel voor stempel diam. 
29 m.M. 
Wapen C. Geheel nieuwe uitvoering. 

Bovenste r ege l : »Nederlandsche Posteiijen» 
daaronder «Adreskaartt 

Pakketten (Wapen) Binnenland. 
Gewone en waarde pakketten zonder verrekening. 
Met lijnenband voor de aangegeven waarde. 
Op rechter strook geen cirkel. 

Wapen C. 
Bovenste regel : tAdreskaart der Nederlandsche 

Posterijen<^. 
Van onderen op linker strook 4 geheele regels 
druk. 
Van onderen op linker strook. De 4e regel 
niet geheel vol. 
Geheel nieuwe uitvoering. 
Geel karton, zwarte druk 19 X 9 c.M. 

Geen wapen. 
Rechts geperforeerde strook waai o p : »Bewijs 
van ter post bezorging van een postpakket«. 
Links boven metalen plaatje met gat ter 
bevestiging van het pakket . 
Aan achterzijde : »Dit uit te reiken aan : 

T e . , 
Idem 

Duplicaat Adreskaart. 
Dun wit papier, zwarte druk, zonder omranding. 

Model 38 a. 
18 X Ï25 C.M. Druk over de volle breedte , 
zonder omranding. 
Bovenste regel : »Kantoor van afzending . . . . 
Nr 
Tweede r ege l : »Duplicaat Adreskaart . 

i4 . idem 

a (1921) 

b (1924) 

15. idem 

(1925) 

(1925) 
(op 2 regels) , 
(op 3 regels)" 

38a 
waterpas 

1915 
1916 
1917 
1918 idem 1918 18 X 12= c.M. Bovenste rege l : 

»Kantoor van Afzending«. 
Tweede rege l : »Nummer van het Pakket«. 
Derde r ege l : »Duplicaat Adreskaart« 
Rechtsboven: Hokje voordagteekeningstempel. 
Op achterzijde drukfout n.1 twee keer : 
»flandteekening van den gemachtigde«. 

3. 38 rt Met omlijning. 
loodrecht Opschrift : »Nederlandsche Posterijen«. 

In 't midden : Vakje voor dagteekeningstempel . 
Links daarvan : »Duplicaat«. 

'Ski Rechts daa rvan : »Adreskaart«. 
#^j- a 1919 Op achterzijde: pakke t ; jaartal 1 9 . . . . 

b 1920 » » : pakket /pakket ten jaartal 192. . 
c 1923 » » : idem » 192. . 

(Wordt vervolgd). 
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Boekwerken, Tijdschriften,^ 
: ' Catalogi, enz. ' : 

SenfCatalogus 1927, compleet — Het oogenblikkelijke, den 
Bond, zoo mogelijk ter oplossing voorgelegde vraagstuk »Senf 
of Yvert«, zou een meer volledige bespreking van den nieuwen 
Senf, welke in 2 deelen op i September 1926 verscheen, nood 
wendig maken, maar past niet in deze rubriek, waarom ik 
misschien later ei op teiugkom De verschijning \ an den de geheele 
wereld omvattenden Senf is een ware »gebeurteni '« , geen enkele 
Duitsche catalogus heeft dit totnogtoe m eenmaal kunnen vol 
voeren Mij dunkt, het is de op het verledene berustende meening, 
dat uit dit feit twee voor de postzegelliefhebbeiij gunstige gevolg 
trekkingen te maken zijn, n 1 ie dat »Buiten Europa« weder 
zijne oude rechten opeischt en den drang van belanghebbenden 
en kortzichtige werkers aan den openbaren weg, die a l k n niets 
dan persoonlijke redeneeiingen zonder eenige kennis, van wat 
was en is, noch van eenig inzicht in van wat komen moet, met 
toenemende kracht bestrijdt en 2e dat de «Senf« meer en meer 
zijn ouden, roemrijken invloed herwint, welke door den oorlog en 
wellicht door eene al te groote vaderlandsliefde, waardoor de mid
delen ter bestrijding van de onkosten zijner uitgaven aan de firma 
ontbraken, taande Het is ook mogeliik, dat de firma de bewerkers 
van zulk een tot in den grond degelijk werk, dat thans meer dan 
2200 bladzijden telt, miste en het beter vond te wachten, totdat 
ZIJ dezelfde of met deze gelijkstaande degelijke kenners terug
gewonnen of gevonden had In elk geval bewijzen beide deelen 
op nieuw, dat de Senf de eenige is, welke als logisch consequente 
raadgever, overzichtelijk en zoogenaamd wetenschappelijk is inge
richt en als de meest bruikbare voor alle verzamelaars, zonder 
eenig voorbehoud kan aanbevolen worden De Senf kan met 
geen enkelen catalogus vergeleken worden Hoe hoog de Gibbons 
ook mog" staan, voor den algemeenen veizamelaar, dat is voor 
den met specialist, overtieft de Senf hem Het is in elk opzicht 
de meest betrouwbare, overzichtelijke en tevens uitvoerigste 
postzegelveizimelaaisboek dat bestaat, even gemakkelijk te laad
plegen als leerzaam voor beginnenden en vergevorderden 

Dit werk heeft vei bazend veel tiid, nauwgezetheid en kennis 
vereischt Volgens de fi m i uitgeefster zouden met minder dan 
68000 prijsverandeiingen in de uitgave 1927 aangebracht zijn 
Verscheidene landen zijn zeer veel verrijkt door aanvullingen, 
verbeteringen e dgl , overal vindt de meer opmerkzame verza
melaar de nieuwste ontdekkingen opgenomen, waaruit wederom 
duidelijk spieekt , hoe hoog de beginselen, waaiop de Senf gebouwd 
IS, door de firma worden in stand gehouden, zelfs voor den 
meest ervarene onder ons 

Het Europa deel telt niet minder dan 900 blz , met 27 8co 
nummers , 43 000 prijzen 4800 afbeeldingen en vooral niet te 
vergeten, 2850 aanteekeninpen, zoowel ter waar^chuwirg als ter 
leering en voor bijzondeiheden, waarin spec allsten belangstellen 
Voor Nederland is de pnjs 5 Mark 

Het andere deel, BuitenEuropa, beleeft zijn 29 druk, 1 minder 
dan het Europadeel , telt meer dan 1200 blz met 37900 nrs , 
68 500 prijzen, 7300 afbeeldingen en 3 000 aanteekeningen Dit 
deel kost 750 Mark Beide deelen zijn uitmuntend ui tgevoerd, 
het papier is zeer dun en steik, zoodat b v het ie deel met den 
omslag en de 4o aan den inhoud voorafgaande bladzijden, slechts 
4 c M dik IS, het formaat, ongeveer 9I/2 X 2o!/2 c M , kan 
werkelijk »zakformaat« genoemd worden, zoodat ook in deze 
opzichten de firma op het veelvuldig gebruik van zulk een 
handboek buitenshuis gelet heeft De bnnden in matgroen hnnen 
met matzwarte opschuften, zijn door kartonnen foudralen, tegen 
licht enz beschermd. Hier en daar kan ik wel iets aanmerken, 
doch het is mogelijk dat de fiima zich met iets kan verdedigen 
dat, al mogen de argumenten, volgens mij, zoo »zwak« zijn, dat 
ZIJ door mij kunnen worden vernietigd op grond van datgene, 
wat de bewerker zelf aanvoert, daardoor de groote meerderheid, 
gesteund door alle belanghebbenden wenschelijk geacht woidt 
te worden vermeld Ook houdt mij daarvan terug mijne onwrik
bare overtuiging, dat »prijzen« nimmer door wien ook, zelfs niet 
door de zich ervaring rijk noemende handelaars, kunnen beoor
deeld worden, afgezien van mogelijke vergissingen of onverbeterd 
gebleven zetfouten en na correctie ontstane drukfouten. Ik zal 
mij dan ook ditmaal niet op het allerglibberige pad der waarde 
noteeringen begeven, te minder daar, naar mijne opgedane en 

voortdurend opdoende vergelijkingen, de Senfpnjzen veel meer 
de weikelijke marktprijzen | een zeker percentage naderen, dan 
die van den Michel of Yvert, waarom dan ook ten opzichte daarvan 
de Senf met allen lof aan de bewerkers en met vol vertrouwen 
op het vernuft van onze degelijke verzamelaars kan worden aan
bevolen J. B. R 

Filatelia. — Dit in Nederland niet of zeer weinig bekende 
Italiaansche Maandblad, uitgegeven door een gelijknamige firma 
(Editrice Filatelica, Casella postale 487, Torino) onder directie 
van Ingenieui Giulio Tedeschi, zal zeker zijne verbreiding niet 
weinig bevorderd zien, door de wijze van hervorming, welke zeker 
ook ten goede zal komen aan de 17 Italiaansche vereenigingen, 
waarvan het 't officieele orgaan is W a s dit blad uitsluitend 
Italiaansch, dus alleen voor deze taal verstaande lezers van nut, 
het IS thans geworden een blad, waarin de artikelen der mede 
werkers, zoo ze in het fransch, engelsch of 'duitsch geschreven 
zijn, »oorspronkelijk«, bijgevolg »met enkel vertaald in het Itali
aansch«, verschijnen, terwijl i taliaansche stukken in het fransch 
overgezet, aan het slot van elk nummer volgen Het formaat van 
het blad is 29 bij 23 c M ; het Augus tusnummer loopt van blz 
305 tot 356, heeft dus een inhoud van 52 blzz. ■\ 8 blzz adver 
tentien op roodachtig papier en 3 blzz op den omslag, waarvan 
de eerste slechts gevuld is met een beeld van het Filate'ia
gebouw Alles spreekt de taal der welopgevoede, vooruitsticvende, 
door begrip noch geldmiddelen enz begrensde maatschappelijke 
klasse 

De inhoud, drie kol p blz , is even afwisselend als belang 
wekkend Het eerste artikel ook m het Fransch, is een betoog 
ovei de noodzakelijkheid, in de internat ionale wetten de straf 
baarheid van zegelvervalschingen enz op te nemen Heeft de 
Fransche Minister Briand bij de Volkenbond een voorstel inge
diend, de vervalschmg van schatkistbiljetten internationaal stiaf 
baar te stellen, de 15 millioen verzamelaars, door de steeds 
toenemende vervalschersbenden bedreigd, dienen ook voor hunne 
rechten op te komen, enz Verder over een variëteit van de 
5 cent der San Vito uitgifte (Fiume), een vervolg op kleinere 
variëteiten van Modena, met geheele plaat der 5 c , een 5 c. 
Sardinië (fr tekst) , de uitgifte van Parma door het voorl 
Gouvernement (vervolg), de Italiaansche serie met publieke 
leclame, met een prijsvaststelling voor ongebruikte en zeer keurige 
afbeeldingen, de oorlog van 1859 enz met een kaart, welke bijna 
een volle bladzijde inneemt, van de provincie Martova (zeer 
belangwekkend voor de Flansche zegels met afstempehngen 
Biescia, Boffio, Castiglione, Magenta, Milano e n z ) , Britsch 
koloniale George uitgiften (Engelsch) , hoe de Grieksche zegels 
te rangschikken (Fransch) enz enz — dit alles lot op blz 319, 
doch voldoende voor allen, die studielust bezitten, om over den 
inhoud van dit hervormde blad eemgszms te kunnen oordeelen 
Rijk verlucht (bij de »Bedriegerijen en vervalschingen«, zijn op 
41/ä kol 17 vervalschte of valsche zegels van Paraguay afgedrukt, 
enz) maakt het lezen van dit overigens net gedrukte, zeer goed 
geredigeerde tijdschrift tot een lust en spoort tot studie aan 
Het abonnement is slechts Lire i 64 35, een prijsje van geen 
beleekenis voor »ware« l iefhebbers Het is het meest aanbevelens
waardige tijdschrift dat ik, wat inhoud en uitvoering betreft, 
voor dien prijs ken. J B. R 

Wat elke verzamelaar weten moet door J C Auf der Heide 
S H D (045) 

Een handig werkje dat met 186 afbeeldingen voorzien, tal 
van moeilijkheden oplost, waarvoor de beginnende en weinig 
gevorderde verzamelaar zich telkens geplaats t ziet 

Postzegels en Albums door J C Auf der Heide S H D (o 65) 
In dit boekje worden de velschillende manieien, hoe men ver
zamelen kan op artistieken en wetenschappeli)kfn grondslag 
beschreven en met vele afbeeldingen verduidelijkt Tevens is 
dit boekje het eerste, dat in Nederlandsche taal over dit onder 
werp verschijnt 

Christelijke inspiratie in de philatelie door V Gisquie e en 
S Strowski (o 95) 

Voor velen zal dit boekje een openba img zijn zelfs voor hen 
die reeds lang postzegels verzamelen Zoovele Christelijke voor
stellingen op postzegels, daaraan heeft wel niemand gedacht De 
talrijke illustraties, meest houtsneden of reproducties hiervan, 
doen bij den eersten oogopslag al zien, dat men met een bizonder 
interessante verhandeling te doen heeft, die men eenmaal be
gonnen, in een adem doorleest Met liefde tot het onderwerp 
hebben de schrijvers zich van hun taak gekweten v B. 
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La reconstruction des planches de remission de Bordeaux (1870) 
p a r F e r n a n d S e r r a n e ; A m i e n s I m p r i m e r i e Y v e r t & T e l l i e r 1926 

D e schr i jver v a n  L e s t i m b r e s  p o s t e d e r e m i s s i o n d e B o r d e a u x « , 
d a t k o r t vóór d e Par i j s che t e n t o o n s t e l l i n g v a n 1925 v e r s c h e e n , 
heef t in dit w e r k g e l e v e r d , wat t o e n n o g n i e t m o g e l i j k was , m a a r 
s e d e r t d o o r n i e u w e v o n d s t e n b e r e i k b a a r w e r d : d e v o l l e d i g e 
r e c o n s t r u c t i e d e r p l a t e n v a n deze e m i s s i e . D e wijze w a a r o p 
e e n e n a n d e r word t a a n g e d u i d in t e e k e n i n g e n is zoo e e n v o u d i g , 
d a t h e t voor g e e n e n k e l e , o o k m i n d e r g e o e f e n d e v e r z a m e l a a r s , 
m o e i l i j k h e d e n o p l e v e r t . 

H i e r m e d e heeft S e r r a n e e e n w e r k v o l t o o i d , d a t a f d o e n d e en 
c o m p l e e t i s . O v e r d e ui tg i f te v a n B o r d e a u x is n ä h e m n i e t s 
m e e r t e z e g g e n , m a a r l a l v a n a n d e r e n z u l l e n v a n zijn s t u d i e s 
p r o f i t e e r e n . 

Als schr i jver v a n »La p r e m i è r e e m i s s i o n d e s P a y s  B a s 1852 (1924)« 
is hij e v e n z e e r b e k e n d . M i s s c h i e n g a a n zijn s t u d i e s n u w e e r in 
d e r i c h t i n g van o n z e zege l s ! G. V . v . D . S . 

Stanley Gibbons Catalogus 1927. — W e o n t v i n g e n d e u i t g a v e 
in één b a n d , een r e s p e c t a b l e d i k t e ! n i e t t e g e n s t a a n d e h e t d u n n e 
( v e r b e t e r d e ) p a p i e r . O u d e r g e w o o n t e b e s t a a t d e c a t a l o g u s ui t 
b a n d I : » the E m p i r e « , e n b a n d 11: a l le o v e r i g e l a n d e n , 't ee r s t e 
d e e l groot 512 bladz i jden , h e t t w e e d e 1212. Zooa l s m e n ziet , wel 

d e m o e i t e w a a r d V e r s c h i l l e n d e ges l e t en c l i ché ' s zijn d o o r b e t e r e 
v e r v a n g e n . E e n u i t s t e k e n d e m a a t r e g e l , w e l k e we d e vr i jhe id n e m e n , 
m e t a l le b e s c h e i d e n h e i d , ook a a n t e b e v e l e n v o o r ' t v e r v o l g . Deze 
o p m e r k i n g w o r d t o n s in d e p e n g e g e v e n o.a. d o o r ' v e r g e l i j k i n g 
v a n d e a f b e e l d i n g v a n o n s 10 c e n t p o r t z e g e l v a n 1884 m e t d e 
zeer g o e d e w e e r g a v e v a n h e t n i e u w e 11 c e n t s p o r t z e g e l . ' 

V e r s c h i l l e n d e l a n d e n zijn gedee l t e l i j k a a n e e n r e v i s i e o n d e r 

w o r p e n , zooals bijv. d e V. R. I. en E . R. I. o p d r u k k e n v a n d e n 
Oranje Vrijstaat, Denemarken e n a n d e r e . D a t d e c a t a l o g u s ook 
b i j z o n d e r h e d e n o p n o e m t , d i e e l d e r s w o r d « n v e r w a a r l o o s d ( n o e m e n 
we bijv. d e v e e r t i g c e n t o p 30 et . Nederland, zoixAtr p u n t o p d e i , 
en m e e r derge l i jke ) , k a n o. i. s l e c h t s s t r e k k e n to t a a n b e v e l i n g . 

J a m m e r v i n d e n we h e t , d a t h e t d u n n e p a p i e r , n a t u u r l i j k gekozen 
o m e e n n ie t al t e d i k b o e k w e r k t e kr i jgen , d e i l l u s t r a t i e s d o o r 
l aa t sch i jnen a a n d e a n d e r e zijde, wat n u en d a n ' t lezen n i e t 
v e r g e m a k k e l i j k t . V e r m e l d e n we v e r d e r , da t d e prijs is 1 5 / + p o r t o . 

G o e d e wijn b e h o e f t g e e n k r a n s , zeg t ' t o u d e s p r e e k w o o r d . D a a r u m 
zu l l en we v e r d e r v a n d e n zoo a a n b e v e l i n g s w a a r d i g e n c a t a l o g u s 
n ie t vee l m e e r z e g g e n , d a n d a t we h e m in d e h a n d e n w e n s c h e n 
v a n e i k e n v e r z a m e l a a r , d i e in zijn c a t a l o g u s m e e r w e n s c h t t e 
v i n d e n d a n pri jzen a l l e e n . E n d i e zijn er g e l u k k i g zeer v e l e n . S. 

Prijs dezer adver tent ies : 
f 0,75, bij vooruitbetaling. 
Posti. worden niet in betaling genomen. 

MISSIEZEGELS. 
Nederl. Missiezegels 5 Kilo . f 3,50 
Proefkilo f 1,— 
Fransche Missiezegels 

uitsluit Frankrijk. I Kilo f 1,40 
' , Kilogram f 0,75. 5 Kilogram f5,50 

Porto extra. 
Spoedige bestelling gewensctit. 

JOHN GOEDE, 
Sloterdijk B 179, Amsterdam. (485) 

NI O N A C O, 
ZICHTZENDINGEN worden gaarne ge
maakt tegen referenties, leder aan
vrager ontvangt 20 lerlandzegels 
gratis Bij afname boven f 10,— 10 '/■ 
korting. Alleen geldfg voor Nederland. 

L. Werumeus Buning, 
TIJDELIJK ADRES; 
Keizersgracht 458, A'dam. (476) 

mr. G. A. Bontekoe, Sneek, 
zoekt te koopen in n^ren, mooi ge
bruikt, Nederland, Yvert 1927, nrs. 24, 
25, 34 t/m 43, 34a t/m 43a, 45, 46, 47 en 
47a. (480) 

TB KOOP GEVRAAGD 
van het Nederlandsch Tijdschrift 

voor Podzegellcunde : 
1ste Jaargang 1885, No. 2 en 3. 
2de , No. 2. 
3de „ No. 5 en 6. 
4de , No. 11 en 12. 

De Nederlandsche Jaarboekjes der 
Posterijen van af 1848. 

MoensCatalogus. 
Larisch „ 
Mr. J. E. W. Ie Jeune, 

Het brievenpostwezen in de Repu
bliek der Vereenigde Nederlanden. 

Ik betaal den hoogslen prij« voor 
Proeven, Specimens, Landmails, Zee
brieven, enz. 

PIERRE VOS, 
Chri>pijnsiraat 85, Den Haag. (471) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Koerseerende zegels var Nederland en 
Ned. Indië, per 10,100, 1000, afgeweekt, 
in la kwaliteit. 
POSTZEQELHANDEL R. K O R M O S, 
J. MOSSELSTR 41, DEN HAAQ. (482) 

Koerseerende zegels van Cyprus, 
Gibraltar, Ierland Malta, 

10 °/g boven nominaal plus porto. 
P . G o r d o n (lid J.P.S.. N.R.P., enz.), 
D i j k s t r a a i 6 0 b , R ' d a m . (487) 

Finland. ,Te koop aangeboden aan meest
bicdenrte nos. 1, 2, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 18, 19, 
20, 34, 35, 44, 45, 46, 47 48, 60, 82 en 90, 
Y. & T, '27, ruim fr 4300. Alle gebr. pr. 
ex Ned. no. 142, keerdruh, prachtstuk. 
Brieven met bod no. 474, bur, v. d. Blad. 

M O N A C O . 
Prijslijst vorig Maandblad nog geldig. 
No. 54 uitverkocht Nog leverbaar: 
Taxe no. 17 

„ 19 
NIEUW. 

f 0,90 
f 0,20 
f 0,04 
f 0.05 
f 0,08 
f 0,10 

25 cent. roodoranje 
40 „ blauw 
50 „ bruin . 
60 „ groen. 
Per serie f 0,25 

Boven f 5.— franco aangeteekend. 
L. WERUMEUS BUNING, 

Keizersgrachl 4SS, Amsterdam. (477) 

TE KOOP AANGEBODENE 
Prachtverzameling, in hoofdzaak 

Europa lot 1914, fr. 10000,—, voor 
f 22S, —. Voor serieuze refl. na ontv. 
referenties op zicht. 
Brieven onder no. 481, bur. Maandblad. 

T e k s t d e z e r Annonce« 
YÓór d e n 5en i n t e z e n d e n 

a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

H. LAMPE Fzn., SNEEK, 
zoekt plaatnunimers der t e g e n 

w o o r d i g e l (oerseerende ser ie te 
koopen . (475) 

Ervaien philatelist belast zich met 
opzetten van verzamel., gereedmaken 
en uitprijzcn van zichtzendingen. Heeft 
ook afzetgebied. Cond. zeer billijk. 
Goede ref. M. J a n i c n , A ' d a m , 
Brederodestraat 123. (484) 

( / ■ p i J p p M van betere en zeld
Ivl—L./rvi—IN zame postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

„Ifaagsche Postzegel handel".. 
Noordelnde 90, den Haag. (3t4) 

Ned. 1852, 15 ct. f 8,50; 1864, 15 ct. 8,— 
1869, 1 ct. zwart f 3 ,  ; 1891, 5 gtó 
f 17,— ; Suriname, Koning, 20 et. f 2,25 
30 et. f 5 ,  ; 40 et f 3 , ; 100 et. f 5 , 
gr. keuze oude brieven voor 1850. (455' 
F. H. Brinkman, Singel 145, A'dam) 

GIBBONS CATALOGUS 1927. 
De grootste en meest volledige catalogus van postzegels. 

Belangrijke herzieningen hebben voor deze uitgave plaats gehad, 
waaronder een geheel nieuwe lijst van Denemarken en herziene 
lijsten van de Italiaansche groep. 

G E R E E D IX O C T O B E R 1 9 2 6 . 
In één band (gehee le wereld) , 16 s h i l l , franco bui tenland. 
In t w e e bande n : I. Britsche Rijk, 7 s. 1 d., f ranco . 

H. Vreemd^ landen, 10 s. 10 d., franco . 
Deze twee banden kunnen ook worden verstrekt doorschoten met 
blanco papier tegen resp. U.S. 6 d. en 18 s. 

STANLEY GIBBONS Lid., 
D E P T . P , 3 9 1 S T R A N D , L O N D E N , E n g e l a n d . (443) 

I 

I T A L I Ë . 
1 ^ 2 ^     . ^ c # k « « S # k ^ s n v o o r d e e l e v a n d e 

r ^ i c u w c » c r i c „MILIZIANAZIONALE". 
W a a r d e n o m i n a a l L. 10,85 . 

K o e r s e e r e n d e z e g e l s van I ta l ië , I t a l i a a n s c h e K o l o n i ë n e n 
San M a r i n o , 10 % b o v e n n o m i n a a l p l u s porto . 

T A N G A N Y I K A buiten koers gesleld 
1,50 I 

alle' ongebru ik t . 
Yvert n o . 12, 3 Shi l l ing . . f 4,50 

» . 13, S . . . f 9 , 
. 14, 10 » . . f 19, 

Elke b e s t e l l i n g m o e t , als d e cl iënt o n s n o g niet b e k e n d 
i s , v a n 't b e d r a g v e r g e z e l d g a a n . 

ING GIULIO FATTORINI, Trieste, Via Chiozza 33. 
^ _  _ (491) 

ZUMSTEIN & CIE, BERN 28, 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europazegels. 

v e r z e n d e n d e m o o i s t e z i c h t z e n d i n g e n . U i t g e v e r s v a n : 
Z u m s t e i n ' s E u r o p a  C a t a l o g u s ( p r i j s fr . S, ( fr . 1 , — p o r t o ) . 
Z u m s t e i n ' s g r o o t s t e H a n d b o e i c v a n Z w i t s e r l a n d 

( p r i j s fr . 1 5 , \- fr . 2 ,  p o r t o ) . 
B e r n e r B r i e f m a r k e n  Z e i t u n g ( p e r j a a r Fr . 3 , — ) . <36i) 

WATERGRAAFSMEER • I M ■ ¥ / % # \ 1 ^ <> * » O ^ DIR. L E O N D E RAAY 
= • m r . T E L . ZUID 6?55 
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SPECIALE RECLAME-AANBIEDING 
VAN DEN 

„HAAQSCHE POSTZEQELHANDEL", 
NOORDEINDE 90 - DEN HAAG. 

TELEFOON 13157. GIRO 110104. 
Dir.: S. A. BLOK en A. FORSTER. 

100 verschillende zegels van DE BALKANLANDEN , . . f 0.60 
100 verschillende zegels van SKANDINAVIË f 0,75 
100 verschillende zegels van AFRIKA f 0,75 
100 verschillende zegels van AZIË f 0,75 
100 verschillende zegels van ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA f 1,40 
100 verschillende zegels van NOORD-AMERIKA f 1,75 

Totaal . . . f 6,— 

Deze verzameling van 600 zeer mooie, alle verschillende postzegels 
kunnen wij U door omstandigheden aanbieden voor s l e c h t s f 4 ,50, 

terwijl de waarde ervan minstens f 7,50 is. 

V E R D E R B I E D E N WIJ U AAN 
2000 versdiillcndc zegels der gebee l e w e r e l d voor s l e c h t s ƒ ^,50 

(gewone prijs f 6,50). 

Op bestellingen van minstens }0 gelijke of verschillende pakketten 
(zie a n n o n c e in vo r ig nummer) geven wij 10 o/o K O R T I N G . 

Catalogus Yvert 1927 f 3,50; franco Nederland f 3,75. 
SUPPLEMENTEN VOOR SCHAUBEK, SCHWANEBERQER, K.B. enz. zijn steeds in voorraad. 

4 - D E E L I G S C H A U B E K - A L B U M D E R G E H E E L E W E R E L D 
van verleden jaar, doch met supplement van f 69,— , voor f 45,—, plus eventueele porto 

7c Koop: VERZAMELING VAN 10 000 VREEMDE POSTZEGELS 
(alle verschillend), EEN MOOIE COLLECTIE, voor slechts f m, 

Aanvragen zonder retourporto worden niet beantwoord. Alle zendingen geschieden na ontvangst van postwissel 
of door overschrijving op onze 

Girorekening No. 110104, kantoor DEN HAAG. Zendingen boven f 10,— franco. Buitenland porto extra. (253) 
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52' POSTZEGELVEILING 
fe 'sGnavenhage, in Hofel Vidoria, 

vanaf Donderdag 25 November t|m Zaterdag 4 December 1Q26. 
Deze belangrijke veiling bestaat uit ruim 3 0 0 0 rOVEiiriQCn en is verdeeld als volgt: 

Nederland en Koloniën v,2',yzmnq. 
Europa en Verzamelingen Asssê zimng. 
B u i t e n  E u r o p a ?% s', 9'zimng. 
De geïllustreerde veiling catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden door den AUCTIONARIS 

J. K. Rietdijk, Den Haag, Lange Poten I5^ Tel 17020 
(286) 

LEVERING VAN Z E L O Z i E ZEGELS VAN ALLE LANGEN VGLGEN8IANCGLIJ8T IS 
: MIJNE SPECIALITEIT : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSGHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH. ENGELSCH, FRANSCH EN DUITSCH. 

W . HOUTZAMER, 34|35 Soiithampton Street (Stranil), LONDEN W. C. 2. 
(424) 

PöSTZECELHANDEL _ i ^ Y A A. f ^ R. tL <> — DIR.LEON DE RAAY 
WATERGRAAFSMEEr * I H I ■ ¥ # \ # % I ^ ö» 1.» = • I NT.T E L . ZUID 6 255 
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FeBSIgeschanken «oor MwM m Koloniën. 
Postzegelalbums en benoodigdhcden. Ruime 
keuze in gewone en betere zegels, alsmede 
zeldzaamheden in prima exempla ren van 
N E D E R L A N D EN K O L O N I Ë N , 
enz. Alles zeer c o n c u r r e e r e n d geprijsd, in 
étalage en winkel voor ieder belanghebbende 

ter bezichtiging 
Postzegelhandel JOS. LA POUTRÉ, 
DEN HAAG, ZOUTIWANSTRAAT 26. (242) 

-^ KOOPT UWE N I E U W I G H E D E N EN ^ 
®j P R O V I S O R I E N BIJ te 

^ EMILE PAVOILLE, n 
^ (BESTAAT 38 JAAR). ^ 
1 80 , RÜE ST. LAZARE, PARIS 9*°»«. % 
TJ Qroote voorraad postzegels van alle landen. Vi 
«1 Raadpleegt „L'ECHOPOSTAL",philatelistisch f 
M maaiidschtifi. Abonnementsprijs voor alle lan- <d 
^ den; 10 nummers = 8 fr. Y 
ï Proefnummer op aanvraag gratis. (311) ^ 

Verzameling plaatnummers der 
koerseerende zegels van Neder
land AANGEBODEN. (489) 

P. Gordon, Dijkstiaat 60° , Roltorilani. 
POSTZEGELHANDEL R. K 0 R M 0 S, 
J. MOSSELSTR. 41, DEN HAAQ. , , „ „ 

VRAAGT TE KOOP: <'̂ 3) 
per 10, IfO en 1000 stuks, afgeweekte 
post- en portzegels van Ned en Kol. v. 
alle edities. Briev. met prijsopgaaf s.v.p. 

POSTZEGELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
50—70 % b e n e d e n Senf 

[NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P.ServaasSraits, Deventer. 
J Ö r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (275) 

! VAN PARTICULIER TE K O O P : 

groote verzameling 
postzegels 

; ter waarde van ± fr. 25 000 (Yv. 1926), 
! w.o. vele oude en goede exemplaren 
j (geen beschadigde), voor slechts 

f 800,—. 
Brieven onder no. 490, Bureau van dit Blad. 

WlRllKERTl 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 

1 - A L G E M E E N ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
' l E L E F O O N NOORD 4135. (409) 

r 

I 
I 

DEZE Z E G E L S Z IJN 
! I N G E T R O K K E N ! 
Nog leverbaar zoolang de geringe voorraad strekt: 

CURACAO. 
Vi cent violet, 

Yv. no. 43a f 0,03»/, 
IV, cent blauw, no 44a f 0,07 
3 cent geel, no. 47 f 0,10 
5 cent rood, no. 48 f O 12 
5 cent groen, no 62 f 0,20 

10 cent violet, no. 64 f 0,40 

15 cent olijf, no. 52 f 0,40 
20 cent blauw, no. 68 f 0,40 
22V, cent oranje, no. 63 f 0,45 

SURINAME. 
IV, cent blauw, no. 70 f 0,07 
5 cent rood, no. 74 f 0,12 
5 cent groen, no. 88 f 0.20 

10 cent violet, no. 91 f 0,40 

1 

I 
I 

Levering slechts bij minstens 20 stuks van één soort Onder 
f 10, - porto extra. Bestellingen s.v p. onder no. 478 aan de 
Administratie van dit Maandblad. 

B E R I C H T . 
Wegens vertraging in het drukken zal onze Catalogus 

mon^LAHB urn K O L ^ P I I H i ts? 
eerst in December, doch uiterlijk Januari a.s. verschijnen. 

P r i j s f r a n c o f 0,25. 
Wederverkoopers met 30 */o korting bij minstens 25 stuks. 

S p o e d i g e b e s t e l l i n g g e w e n s c h t . 
Uügave 1926 zenden wij nog gratis ter kennismaking; 

is tevens prijscourant onzer Firma. 

Porto 
extra. 

t 

Nog enkele Yvert 's 1926 voor . . . . f 2,— 
Zumstein Europa 1926 voor f 1,50 
Yvert 1927 voor f 3,50 

mTERNATIOKillE POSTZEGELHIIIIDEL H. C C O R B E U é , UTRECHT. 
Postgiro 10849 NOBELSTRAAT 7. Telefoon 12782-

(464) 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEyWE SPECUMBBM 
m m m m EH KOLOHIÊH, 

GEHEEL COMPLEET IN HOLLANDSCHEN TEKST 
(BEWERKT DOOR DEN HEER G. KEISER), 

UITGAVE VAN YVERT & TELLIER-KEISER 6 ZOON. 
Dit a lbum, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der portzegels en de voornaamste 
kleurverschillen en afwijkingen, is in losse 
bladen gedrukt en woi dt geleverd met i ~ extra 
supplementbladen, teiwijl alle cai tons vooizien 
zijn van doorzichtige schutb laden . 

PHjs : in fraalen zel fbinder . . f 7,50 
I d e m : doch in l ialflederen band f 11,50 

(PLUS PORTO). 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

PASSAGE Z5, TELEF. 1Z438, OEN HAA.G. 
POSTREKENING 426*. 

(241) 

WlirpjlllUllllllllllllll!ll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllll1lllllllllllll1!llllll|[llllllllllll1llllllll!lllll[|lll 

' ® POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De O N T V A N G E R DER REGISTRATIE EN D O M E I N E N te 's-Gravenhage zal op D o n d e r d a g 16 D e c e m b e r 
1926, des namiddags te 2 uur , in het Hoofdgebouw der Posteiijen en Telegrafie aldaar, Kor tenae ikade 
12, Kamer 172, bfj Inschrijving v e r k o o p e n : 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIÉN zijn gral it verkrijgbaar aan die kamer (niet ten kantore van den Ontvanger) . (488^ 

TlllinilTlTlllllll!iIIIIIIIIIII!lillllllllllllllllliillillllillil|i|||||ii|iili||||||i||||ii|llllllllllllllllllllllllllllllllllillilli|ii|ii|i|||i| 



W E L D A D I G H E I D S P O S T Z E G E L S i TOT EN MET 31 DECEMBER 1926 

Prijs 4 cent Prijs 8 cent Prijs 13 cent Prijs 18 cent 

Het prijsverschil komt ten bate van den arbeid voor het bescherming- en hulpbehoevende 
kind. De zegels zijn vervaardigd naar ontwerp van den heer Ant. H. J. Molkenboer. Op 
den 2-cents zegel is afgebeeld het wapen der provincie Utrecht (met ijssneeuwbloem), op 
den 5-cents zegel het wapen van de provincie Zeeland (met zwellende golfen zeewier), op 
den lo-cents zegel dat van Noord-Holland (met oranjeappel), op den 15-cents zegel dat 

van Friesland (met plompebladen). 

Bijvoegsel van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van i6 November 1926 

lOH ENSCHEDÉ EN ZONEN 




